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dovoľte mi, aby som vás v mene
organizačného a programového
výboru obezitologickej sekcie
Slovenskej diabetologickej spo-
ločnosti čo najsrdečnejšie po-
zvala na Xiv. Slovenské obezi-

tologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú
konať v dňoch 4 a 5. novembra 2016 v trnave.

je nám veľkou cťou, že nad tohtoročnými Slovenskými
obezitologickými dňami prevzal záštitu prezident Slo-
venskej republiky pán andrej kiska.

epidémia (pandémia) obezity je momentálne naj-
väčšou globálnou zdravotnou výzvou. neexistuje krajina,
ktorej by sa podarilo zvrátiť tento nepriaznivý stav nárastu
obezity. 

Situácia na Slovensku je vážna. 7 z10 slovenských
mužov a 6 z 10 slovenských žien v produktívnom veku
(18 – 64 rokov) má nadhmotnosť alebo obezitu. až
štvrtina slovenských dospelých mužov a žien spadá do
kategórie obezity a zlou správou je, že asi 1 % dospelej
slovenskej populácie patrí do kategórie „morbídnej“
obezity s bMi viac ako 40 kg/m2. problém nadhmotnosti
a obezity sa však čoraz viacej presúva do detskej a ado-
lescentnej populácie. nárast nadhmotnosti a obezity
prináša so sebou obrovské zdravotné dopady, predo-
všetkým v dôsledku asociácie s kardio-metabolickými,
nádorovými a neurodegeneratívnymi ochoreniami. obe-
zita so svojimi komplikáciami predstavuje socio-ekono-
mickú záťaž pre spoločnosť, skracuje očakávanú dĺžku
života a negatívne vplýva na kvalitu života. je piatym
najčastejším dôvodom úmrtia na starom kontinente.

práve kongres obezitologickej sekcie Slovenskej dia-
betologickej spoločnosti svojim programom kopírujúcim
multidisciplinárny charakter obezity upozorňuje na ne-
priaznivú situáciu na Slovensku, spája odborníkov za-
oberajúcich sa touto problematikou, hľadá riešenia,
ktoré by mohli pomôcť k prevencii nadhmotnosti a obezity
na Slovensku (ale nielen na Slovensku).

počas Xiv. Slovenských obezitologických dní privítame
medzi sebou profesora hermana toplaka prezidenta
európskej asociácie pre štúdium obezity, ako aj prof. vol-
kana yumuka, predsedu obesity Management task
Force. práve vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarilo
prvý krát na Slovensku pripraviť certifikovaný výučbový
kurz eaSo/oMtF. 

už tradične sa môžete tešiť na prednášky nielen slo-
venských odborníkov, ale aj našich vzácnych kolegov

a priateľov z českej republiky.
Minulý rok obezitologická sekcia SdS založila tradíciu

Sečanského ceny (čestná prednáška a medaila) za prácu
v oblasti obezitológie ako v národnom, tak aj medziná-
rodnom meradle. tento rok bola pocta udelená pánovi
doc. Mudr. igovi kajabovi, phd., slovenskému odborníkovi
v oblasti výživy, vnútorného lekárstva, gastroenterológie
a klinickej dietológie, dlhoročnému aktívnemu význam-
nému členovi obezitologickej sekcie SdS.

vzhľadom na minuloročný úspech pilotného projektu
„sesterskej“ sekcie pokračujeme aj tento rok v spolupráci
so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asis-
tentiek, sekciou sestier pracujúcich v diabetológii a sek-
ciou asistentov výživy. paralelne s programom pre lekárov
máme naplánované dva prednáškové bloky, ktoré po-
môžu sestrám v starostlivosti o obéznych pacientov. tak
ako minulý rok sú sestry, aj asistenti výživy vítaní na pro-
grame pre lekárov.

a čo pripravujeme ďalej?
čaká nás skutočne náročné obdobie, presvedčiť ako

európskych, tak aj slovenských poslancov o tom, že
obezitu musíme brať ako chronickú chorobu. v mesiacoch
apríl až júl 2016 bola do európskeho parlamentu posu-
nutá písomná deklarácia o uznaní obezity ako chronickej
choroby (0037/2016). napriek intervenciám členov eu-
rópskych obezitologických spoločností, túto deklaráciu
podpísalo iba 144 europoslancov z celkového počtu
751. budeme musieť ďalej argumentovať, že obezita
naozaj nie je len problémom čisto osobného životného
štýlu, ale aj ďalších mnohopočetných a úzko spätých
súvislostí vychádzajúcich z prostredia, ktoré je treba
riešiť zodpovedne a na celospoločenskej úrovni.

obezitologická sekcia SdS vytvorila počas roku 2016
tri pracovné skupiny: pracovnú skupinu bariatrickej-me-
tabolickej chirurgie, pracovnú skupinu pre diétoterapiu
pri obezite a pracovnú skupinu pre cvičenie a fyzickú
aktivitu v prevencii a liečbe obezity.

Ďalšou významnou aktivitou obezitologickej sekcie
SdS je vytvorenie webovskej stránky, na ktorej nájdete
potrebné informácie o pripravovaných podujatiach oS
SdS www.obesitas.sk.

obezitologická sekcia SdS sa v rámci 1. Slovenského
dňa obezity pripojila k 1. európskemu dňu obezity,
ktorý vyhlásila európska asociácia pre štúdium obezity
(eaSo). projekt prebehol v troch pilotných slovenských
mestách (bratislava, košice, trnava). veríme, že do aktivít

vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí priatelia,



súvisiacich s 2. Slovenským dňom obezity naplánovaným
v rámci 2. európskeho dňa obezity na 20.5.2017 sa
zapojí viacej slovenských miest. 

výzvou ostáva príprava a sfunkčnenie multidiscipli-
nárnych centier pre manažment obezity, ako aj založenie
fungujúcej pacientskej organizácie, ktorá by bola schopná
sa včleniť do európskych štruktúr.

tešíme na vás 5. – 7. októbra 2017 v hoteli crown
plaza v bratislave, kde sa bude konať vi. cecon (central
european congress on obesity) spolu s Xv. Slovenskými
obezitologickými dňami 
(www.obezitas.sk, www.diaslovakia.sk)

želáme vám príjemný vedecký, ako aj spoločenský
zážitok v trnave, jednom z najstarších a najkrajších slo-
venských miest.

Mudr. Fábryová Ľubomíra, phd.
predsedkyňa obezitologickej sekcie 

Slovenskej diabetologickej spoločnosti
a prezidentka Xiv. Slovenských obezitologických dní

s medzinárodnou účasťou

dear collegues and friends,
in the name of the organising and program committee
of the obesity Section of Slovakian diabetes Society,
i would like to cordially invite you to the Xivth Slovak
congress on obesity  with the international attendance
in trnava.

it is a great honor that this year’s Slovak congress on
obesity will be held under the patronage of the president
of the Slovak republic, Mr. andrej kiska.

the obesity epidemic is currently the biggest global
health challenge. there is no country that succeeded in
reversing the trend of an increasing incidence of obesity.

the situation in Slovakia is serious - 7 out of 10
Slovak men and 6 out of 10 Slovak women in productive
age (18-64) is overweight or obese. a quarter of Slovak
adult men and women are obese and it is alarming that
about 1% of adult Slovak population can be categorized
as morbidly obese, with bMi over 40 kg/m2. importantly,
overweight and obesity represent a serious problem
also in children and adolescents. the surge of overweight
and obesity has a serious negative impact on health,
predominantly due to the increased risk of cardio-meta-
bolic, oncologic and neurodegenerative diseases. With
its complications, obesity represents a grave socio-eco-

nomic burden to the society, shortens the life expectancy
and negatively affects the quality of life. it is the fifth
most frequent cause of death in europe.

With its program stemming from the multidisciplinary
character of obesity, the congress organized by the
obesity Section of Slovakian diabetes Society focuses
on the unfavorable situation in Slovakia. the congress
enables networking of experts in the field, seeking so-
lutions that could aid prevention and treatment of over-
weight and obesity in Slovakia (and not only in Slova-
kia).

during the Xivth Slovak congress on obesity we will
welcome prof. hermann toplak - the president of euro-
pean association for the Study of obesity as well as
prof. volkan yumuk - the chairman of the obesity Man-
agement task Force. thanks to the common effort, we
were able for the first time in Slovakia to prepare a cer-
tified eaSo/oMtF course.

traditionally, you can look forward to presentations
from not only Slovak experts but also from our dear col-
legues and friends from the czech republic.

last year, the obesity Section of SdS founded a Se-
cansky prize, an honorary lecture and medal, for work
in the field of obesitology on national as well as interna-
tional level. this year, the Secansky prize was awarded
to assist. prof. igo kajaba, Md, phd., the Slovak expert
in the field of nutrition, internal medicine, gastroen-
terology and clinical dietology, a long-term and important
member of the obesity Section of the SdS.

due to the last year’s success of the pilot nurse
section project, we continue in collaboration with the
Slovak nurses and birth attendants association, with a
section dedicated to nurses working in diabetology
and a  nutrition specialist section. in paralel with the
section for physicians, we have organized two oral
sections that will aid nurses in their care for obese
patients. Same as last year, nurses and nutrition specialists
are welcome to attend the program sections for physi-
cians.

and what are future plans?
We are expecting a very challenging period, with the

aim to persuade the european as well as Slovak politicians
about the need to perceive obesity as a chronic disease.
in april - july 2016, a written declaration on the accept-
ance of obesity as a chronic disease was brought forward
to the european parliament (0037/2016). despite the
interventions of european obesity societies members,
this declaration was signed only by 144 out of 751 eu-
ropean parliament representatives. We will continue to
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make an argument that obesity is not just a prob-
lem of individual lifestyle, but also a problem of
multiple intertwined associations, arising from
the interactions with the environment that we
need to address responsibly and at a level of
whole-society.

during 2016, three study groups were
founded by the obesity Section of SdS: bariatric-
metabolic surgery group, group focused on di-
etotherapy in obese patients and a group focused
on the exercise and physical activity in the pre-
vention and therapy of obesity.

another significant activity of the obesity Sec-
tion of SdS is the foundation of a  web page,
where relevant information on future events of
the obesity Section of SdS can be found -
www.obesitas.sk.

With the 1st Slovak obesity day, the obesity
Section of SdS joined the 1st european obesity
day, which was declared by the eaSo. this
project was run in 3 pilot Slovak cities (bratislava,
kosice, trnava). We believe that more cities will
join in the activities associated with the 2nd
Slovak obesity day planned as a part of the 2nd
european obesity day on the 20th May 2017.

the establishment of a multidisciplinary center
of obesity management (coMs) as well as found-
ing a patient organisation that will be able to get
integrated in the european structures remain to
be challenges for future.

We are looking forward to your visit on the
5th to 7th october in the crown plaza hotel in
bratislava, where the vi. cecon (central european
congress on obesity) together with Xv. Slovak
obesity congress will be held (www.obesitas.sk,
www.diaslovakia.sk).

We wish you a  pleasant scientific as well as
social experience in trnava, one of the oldest
and most beautiful Slovak towns.

Fábryová Ľubomíra, Md, phd.
president of the obesity section of Slovak diabetes

Society 
and a president of the Xivth. Slovak congress 
on obesity with the international participation

￼obezitologická sekcia Slovenskej
diabetologickej spoločnosti sa rozhodla
na počesť doktora imricha Sečanského
každoročne udeliť pri príležitosti konania
Slovenských obezitologických dní s me-
dzinárodnou účasťou cenu Sečanského
za prácu v oblasti obezitológie ako v ná-
rodnom, tak aj medzinárodnom meradle. 

tento rok bola pocta predniesť Se-
čanského prednášku udelená p. doc. Mudr. igovi kajabovi,
phd., slovenskému odborníkovi v oblasti výživy, vnútorného le-
kárstva, gastroenterológie a klinickej dietológie, dlhoročnému
významnému členovi obezitologickej sekcie SdS.

pán doc. Mudr. igo kajaba, phd. je vedúcim pracovníkom
nutričného skríningu, poskytovateľom expertíznej činnosti pre
potreby centrálnych inštitúcií riadenia výživovej a potravinovej
politiky štátu, uznávaným pedagógom, klinikom a  odborní-
kom.

po ukončení štúdia na lekárskej fakulte univerzity karlovej
v prahe začal pracovať na výskumnom ústave výživy ľudu v bra-
tislave. tu získal atestáciu z vnútorného lekárstva a neskôr nad-
stavbovú atestáciu z gastroenterológie a výživy. vedeckú hodnosť
kandidáta vied získať na lekárskej Fakulte univerzity karlovej
v prahe. v normalizačnom období bola z politických dôvodov
zrušená obhajoba jeho doktorskej dizertačnej práce. neskôr
dosiahol vedecko-pedagogickú hodnosť hosťujúceho docenta
na Fakulte chemicko-potravinárskych technológií Slovenskej
technickej univerzity. následne obhájil vedecko-pedagogickú
hodnosť docenta na Slovenskej zdravotníckej univerzite v bra-
tislave, kde pôsobil ako klinický odborník v oblasti preventívnej
výživy. ako vedúci pracovník Slovenskej zdravotníckej univerzity
pracoval na celoslovenskom expertíznom hodnotení doplnkov
výživy. je autorom 25 záverečných výskumných správ z oblasti
výživy obyvateľstva, v  r.1985 – 1989 ako zodpovedný riešiteľ
s  kolektívom spolupracovníkov, uskutočnil druhý celoslovenský
výskum výživy obyvateľstva. bol riešiteľom viacerých epide-
miologických ako aj významných klinických a  dietologických
štúdií zameraných na korekciu porúch metabolizmu lipidov
a sacharidov. v roku 1989 bol hlavným autorom odporúčaných
výživových dávok (ovd) obyvateľstva čSFr, v roku 1997 autorom
ovd obyvateľstva Sr. je hlavným autorom nových " odporú-
čaných výživových dávok obyvateľstva Sr ", ktorých platnosť
vyhlásil minister zdravotníctva Sr vo vestníku Mz 19.júna 2015.
tie sú teoretickým základným materiálom správnej, ale aj
liečebnej výživy. je priekopníkom v zavádzaní diagnostiky
obezity, hodnotenia porúch metabolizmu lipidov v klinickej
praxi. 

popri svojej každodennej práci je editorom, autorom a spo-
luautorom mnohých vedeckých článkov, odborných publikácií,
vedeckým garantom konferencií o výžive, autorom pozvaných
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prednášok na medzinárodných a domácich vedeckých
konferenciách. publikoval viac ako 350 prác, ktoré sú
známe v odborných i vedeckých kruhoch nielen doma,
ale i v zahraničí a mal okolo 400 aktívnych vystúpení na
kongresoch, konferenciách a  sympóziách. nie menej
významná je aj jeho pedagogická činnosť – lektorská
činnosť v predatestačných kurzoch, školiteľská v rámci
vysokoškolského štúdia, doktorandského štúdia na le-
kárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity ako
aj oponentská činnosť v rámci dizertačných a diplomových
záverečných prác.

doc. Mudr. igo kajaba, phd. je členom Slovenskej
lekárskej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti
Slovenskej gastroenterologickej a endoskopickej spo-
ločnosti, členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti
a  dlhé roky aktívnym členom obezitologickej sekcie
SdS.

obesity Section of the Slovak diabetes Society (oS-
SdS) annual Sečanský prize is awarded to distinguish
excellent contribution to the field of obesity at both na-
tional and international level. award and an inaugural
lecture will be presented at the Xivth Slovak obesity
congress opening ceremony.

this year, Sečanský award is given to a/prof. igo
kajaba, Md, phd, expert in the field of nutrition, internal
medicine, gastroenterology and clinical nutrition who
has for a long time been an invaluable member of the
obesity Section of the SdS.

a/prof. igo kajaba, Md, phd. is a leading person in
implementing nutritional screening in Slovakia, he pro-
vides expertise to support government decisions on
food and nutrition and he also is respected university
teacher, and clinician.

after graduating at the Faculty of Medicine, charles
university in prague, a/prof kajaba started is professional
career at the institute of nutrition research in bratislava,
where he gradually received clinical specialisations in
an internal medicine, gastroenterology and nutrition
medicine. he gained his phd at Faculty of Medicine,
charles university in prague. the defence of his doctoral
dissertation thesis was precluded by the political situation
in Slovakia. he later became a visiting associate professor
at the Faculty of chemistry and Food technology, Slovak
technology university in bratislava, as well as an associate
professor of preventive nutrition at the Slovak Medical
university in bratislava, where he worked as a clinical
expert in the field of preventive nutrition. during his

work at the Slovak Medical
university he became re-
spected expert of the na-
tional panel evaluating the
quality of dietary supple-
ments. he is the author of
25 epidemiological re-
search reports related to
nutritional screening in Slo-
vakia (1985-1989). he
served as a principal inves-
tigator of the 2nd nationwide research on population
nutrition in Slovakia. he also was the principal investigator
of several epidemiology as well as clinical nutrition ori-
ented studies aimed at investigating specific defects in
lipid and carbohydrate metabolism. in the 1989 he led
the team of experts creating the czechoslovak national
nutrition guidelines & recommendations, and he later
became leading author of the Slovak national nutrition
guidelines & recommendations which were published
in 1997. he is also the leading author of the current
Slovak national nutrition guidelines & recommendations
(2015) adopted by the Ministry of health Sr and pub-
lished in Mh-Sr bulletin. these are the principal legislative
documents with the power to regulate general and
therapeutic nutrition in Slovakia. a/prof. kajaba is one
of the pioneers in the field of obesity & metabolic
disease diagnostics, who always strived to translate
results of his work to clinical practice.

besides to his daily work, a/prof kajaba served as an
editor, and was and author and co-author of numerous
scientific and medical publications. he became scientific
advisor for several nutrition conferences and seminars,
and he disseminated his research ideas by giving lectures
at national as well as international scientific meetings.
he has published over 350 works, which are well known
in the scientific community. teaching and lecturing in
the pre-attestation courses and mentoring in under-
graduate programs and postgraduate studies at the
Faculty of Medicine of Slovak Medical university in
bratislava was also an important part of his professional
life. 

a/prof. igo kajaba, Md, phd. is a member of Slovak
Medical association, Slovak Society of internal Medicine,
Slovak gastroenterology and endoscopy Society, member
of Slovak diabetes Society and for many years also an
active member of the obesity Section of the Slovak di-
abetes Society.

Účastnícky poplatok:
člen obezitologickej sekcie SdS: 10 €
nečlenovia obezitologickej sekcie SdS 20 €
Sestry, asistenti výživy 10 €
prvý autor neplatí účastnícky poplatok.

Strava: 4.11.2016 obed 10 eur/osoba Spoločenská večera 15 eur/osoba
5.11.2016 obed 10 eur/osoba
Záujem o stravu prosím nahlásiť na kontakt: v. petrovičová, ko SlS, 
cukrová 3, bratislava  +421 905530372; petrovicova@sls.sk 

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet SdS v čSob, a.s.
číslo účtu: 202118963/7500
iban: Sk26 7500 0000 0002 0211 8963, vS: 160300698. 
platba je možná bankovým prevodom (prosíme priniesť potvrdenie) alebo v hotovosti pri registrácii.

Kredity: arS cMe pridelilo kredity podľa vyhl. č.366/2005 z.z. 
-  za pasívnu účasť:  04.11.2016 – 8 kreditov; 05.11.2016 - 7 kreditov
-  za aktívnu účasť autor slovenský / zahraničný  10 / 15 kreditov
dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 / 10 kreditov  

Prezidentka odborného podujatia
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedkyňa Obezitologickej sekcie SDS

Organizačný výbor: Programový výbor:
Mudr. Ľubomíra Fábryová, phd. Mudr. Ľubomíra Fábryová, phd.
predsedkyňa predsedkyňa
Mudr. viera kissová, phd. doc. Mudr. boris krahulec, cSc.
Mudr. barbara ukropcová, phd. doc. Mudr. pavol holéczy, cSc.
doc. Mudr. pavol holéczy, cSc. Mudr. barbara ukropcová, phd.
Mudr. igor keher Mudr. viera kissová, phd.
valéria petrovičová – SlS Mudr. igor keher

prof. Mudr. iwar klimeš, drSc.
doc. Mudr. emil Martinka, phd.
Mudr. vladimír uličiansky

Hlavné témy odborného programu:
•   Sečanského prednáška
•   EASO/OMTF kurz
•   Nefarmakologická liečba obezity
•   Možnosti diagnostiky a farmakoterapie obezity
•   Nové možnosti v liečbe obézneho diabetika 2. typu
•   Obezita a kardiovaskulárne riziko
•   Obezita a ochorenia pečene
•   Obezita u detí a adolescentov
•   Bariatrická-metabolická chirurgia obezity
•   Varia
•   Sekcia zdravotných sestier a asistentov výživy 
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Sála A / Hall A
Piatok / Friday 4.11.2016 

8.30 Slávnostné otvorenie XIV. Slovenských obezitologických dní 
s medzinárodnou účasťou 

/ Opening ceremony XIVth Slovak Congress on Obesity 
with international participation

Fábryová, Ľ., neštický, M., krahulec, b., Martinka, e.

8.45 – 9.15 Slávnostná Sečanského prednáška / Sečansky inaugural lecture
Sečanského invenčné prediktívne vízie a počiny pre súčasné smerovanie medicíny

/ Sečansky inventiveness predictive vision and actions for current direction of
medicine

kajaba, i. (bratislava)

9.20 – 11.30 Bariatrická-metabolická chirurgia 
/ Bariatric-metabolic surgery

predsedajúci/chairs: kasalický, M., keher, i.

9.20 – 9.35 Efektivita jednotlivých bariatrických-metabolických operací 
/ Effectiveness of the various bariatric-metabolic operations

kasalický, M., koblihová, e. (praha, trnava)

9.35 – 9.50 Efektivita sleeve resekcie žalúdka u pacientov s morbídnou obezitou
/ Efficiency of sleeve gastrectomy in patients with morbid obesity

kokorák, l., Marko, Ľ. (banská bystrica)

9.50 – 10.05 Sleeve gastrektómia plusy-mínusy / Sleeve gastrectomy plus-minus
keher, i., dobrovodský, a., Figurová, e., bohunická, l. (trnava)

10.05 – 10.20 Adjustabilní bandaž žaludku / Adjustable gastric bandage
hrubý, M. (liberec)

10.20 – 10.35 Reoperácie po bariatrických operáciách 
/ Re-operations after bariatric surgery

trávniček, a., čierny, M., ucháľ, j. (břeclav)
- 
8
-

registrovaným účastníkom budú kredity priamo zaznamenané do elektronického kreditného sys-
tému arS cMe.
nečlenom Slk budú vydané potvrdenia o účasti v papierovej forme po podujatí.
Kurz EASO/OMTF: registrovaní účastníci podujatia dostanú  po absolvovaní kurzu eaSo/oMtF
certifikát.

Technika: multimediálna projekcia (premietanie cez počítač v MS power point). prednášku odovzdajte naj-
neskôr 15 min pred začiatkom prednáškového bloku technikovi. prosíme o dôsledné dodržiavanie
časového limitu prednášky. 

Časový harmonogram:

4.11.2016 (piatok) Sála A a B 5.11.2016 (sobota)  
7.30 registrácia účastníkov 8:00 registrácia účastníkov
8.30 odborný program 8.30 odborný program

20.00 spoločenský večer 16.30 ukončenie podujatia

Štvrtok / Thursday 3.11.2016 

10.00 Tlačová konferencia Obezitologickej sekcie SDS, 
Hotel Austria Trend, Bratislava

/ Press conference of the Obesity Section SDS, 
Austria Trend Hotel, Bratislava

17.00 Zasadnutie výboru Obezitologickej sekcie SDS
/ Session of the executive committee Obesitology Section SDS
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13.00 – 13.45 Obedná prestávka / Lunch

13.45 – 15.00 Nové možnosti v liečbe obézneho diabetika 2. typu
/ New possibilities in the treatment of type 2 diabetic patients
predsedajúci/chairs: tkáč, i., lacka, j.

13.45 – 14.00 Prevencia diabetu diétnym režimom u obéznych pacientov – ako na to? 
/ Prevent diabetes with diet regime in obese patients – what to do?

kissová, v. (nitra)

14.00 – 14.15 Vzťah obezity k rozvoju prediabetu, súčasné možnosti intervencie
/ The relationship of obesity to developement of prediabetes, 

current possibilities of intervention
krahulec, b., Fábryová, Ľ. (bratislava)

Prednáška podporená edukačným grantom MERCK, s.r.o.

14.15 – 14.30 Nefarmakologická a farmakologická liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
2. typu / Pharmacological and non-pharmacological treatment of obese patients
with type 2 diabetes
lacka, j., lacková, a. (trnava)

Prednáška podporená edukačným grantom Novartis Slovakia, s.r.o

14.30 – 14.45 Štúdia EMPA-REG OUTCOME: Revolúcia, či evolúcia v liečbe diabetu 2. typu?
/ EMPA-REG Outcome study: revolution or evolution in the treatment of type 2

diabetes?
tkáč, i. (košice)

Prednáška podporená edukačným grantom 
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CO.KG

14.45 – 15.00 Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
/ Metabolic surgery in the treatment algorithm obese type 2 diabetic patients

Fábryová, Ľ. (bratislava)
Prednáška podporená edukačným grantom 

Ethicon, divízia Johnson & Johnson, s.r.o. 

15.00 – 15.50 Možnosti diagnostiky a farmakoterapie obezity
/ Possibilities of diagnosis and pharmacotherapy of obesity

predsedajúci/chairs: krahulec, b., kunešová, M.

15.00–15.20 Existuje metabolicky zdravá obezita? 
/ Does Metabolically Healthy Obesity Exist?

hainer, v., zamrazilová, h., kunešová, M., aldhoon-hainerová, i. (praha)- 
10

-

10.35 – 10.50 Remisia DM 2. typu a zníženie hmotnosti v rámci metabolického syndrómu po ba-
riatrických operáciách

/ The reduction of DM 2 type and weight loss in metabolic syndrome after
bariatric surgery

ucháľ, j., trávniček, a., čierny, M. (břeclav)

10.50 – 11.05 Zmeny GIT-u po bariatrických-metabolických operáciách
/ Changes in gastrointestinal tract after bariatric-metabolic surgeries

holéczy, p., hanousek, M., Fojtík, p., bolek, M., Foltys, a. (ostrava-vítkovice) 

11.05 – 11.20 Aký účinok na spánkové apnoe môžeme očakávať od bariatrickej operácie?
/ What effect on sleep apnoe could be expected from bariatric surgery?

čierny, M., trávniček, a., ucháľ, j. (břeclav)

11.20 – 11.30 Diskusia

11.30 -11.45 Prestávka / Coffe break

11.45 – 13.00 Nefarmakologická liečba obezity
/ Non-pharmacological treatment of obesity

predsedajúci/chairs: Majerčák, i., ukropcová, b.

11.45 – 12.00 Kognitívne behaviorálna liečba obezity
/ Cognitive behavioral treatment of obesity 

Majerčák, i., Šlepecký, M., györgyová, e.   (košice, nitra) 

12.00 – 12.15 Přínos psychologické intervence v rámci interdisciplinárního managementu obezity
a diabetu 2. typu – Kazuistika

/ The benefits of the psychological intervention during the multidisciplinary
management of obesity and type 2 diabetes – Case report

Slabá, Š., Svobodová, Š. (praha)

12.15 – 12.30 Modifikácia životného štýlu v manažmente obezity
/ Lifestyle modification in the management of obesity 

ukropcová, b., tirpáková, v., hamar, d., Sedliak, M., ukropec, j. (bratislava)

12.30 – 12.45 Umelé sladidlá / Artificial sweeteners
kissová, v. (nitra)

12.45 – 13.00 Hnedé tukové tkanivo a chronické metabolické ochorenia u človeka
/ Brown adipose tissue and chronic metabolic disease in human 

ukropec, j., baláž, M., kurdiová, t., janáková, z., Štefanička, p., krssak, M., kiefer, F.,
varga, l., Wolfrum, c., ukropcová, b. (bratislava, zürich, viedeň)
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17.35 – 18.05 Sympózium sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.

Obezita v kontexte kardiovaskulárneho rizika
/ Obesity in the context of cardiovascular risk

predsedajúci/chairs: Murín, j., uhliar, r.

obezita ako rizikový faktor kv ochorení 
/ obesity as a risk factor of cardiovascular diseases

Murín, j. (bratislava)

aké je terapeutické ovplyvnenie dlp u pacienta s kardiovaskulárnym rizikom a obe-
zitou? / What is the therapeutic measures of dlp in patients with cardiovascular risk
and obesity?
uhliar, r. (bratislava)

18.05 – 19.05 Obezita a kardiovaskulárne riziko / Obesity and cardiovascular risk
predsedajúci/chairs: Fábryová, Ľ., Murín, j.

18.05 – 18.20 Akútne srdcové zlyhanie a obezita - postavenie biomarkerov 
/ Acute cardiac failure and obesity - the status of biomarkers
pernický, M., Murín, j. (bratislava)

18.20 – 18.35 Obezita a predsieňová fibrilácia / Obesity and atrial fibrilation
Murín, j. (bratislava)

18.35– 18.50 Variabilita lipidov v krvi a možnosti liečby inhibítormi PCSK-9
/ Blood lipid variability and possibility of treatment with PCSK-9 inhibition

dukát, a. (bratislava)
Prednáška podporená edukačným grantom Amgen Slovakia, s.r.o.

18.50 – 19.05 Polypill – nový prístup v liečbe obéznych hypertonikov s dyslipidémiou
/ Polypill - a new approach to the treatment of obese patients with hypertension
and dyslipidaemia 

Fábryová, Ľ. (bratislava)
Prednáška podporená grantom Servier Slovensko, s.r.o.

19.05 – 19.30 Plenárna schôdza OS SDS
/ Plenary meeting of Obesitology Section Slovak Diabetes Society (OS

SDS)

20.00 - 24.00 Spoločenský večer / Social evening- 
12

-

15.20 – 15.35 Úloha mastných kyselin při vzniku a léčbě obezity
/ Role of fatty acid composition in obesity development and treatment

kunešová, M. (praha)

15.35 – 15.50 Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pa-
cientov / Relative safety of new obesity drugs: latest evidence and patient manage-
ment
Fábryová, Ľ. (bratislava)

15.50 – 16.00 Prestávka

16.00 – 16.30 Sympózium Merck Sharp&Dohme, s.r.o.

Manažment kardiometabolických komplikácií obezity
/ Management of cardiometabolic complications of obesity

predsedajúci/chairs: Martinka, e., dukát, a.

význam dosahovania cieľových hladín lipidov v zmysle posledných odporúčaní – ako
manažovať hypolipidemickú liečbu u pacientov s diabetes mellitus / importance of
lipids target according current guidelines – how to manage hypolipidemic treatment
among patients with diabetes mellitus
dukát, a. (bratislava)

Sitagliptín, prvý inhibítor dpp-4 v klinickej praxi. poznatky a skúsenosti po 10. rokoch
/ Sitagliptin, first inhibitor dpp-4 in clinical practice. knowledge and experience after
10 years
Martinka, e. (Ľubochňa)

16.30 – 16.50 Prestávka / Coffe break

16.50 – 17.30 Sympózium Novo Nordisk Slovakia, s.r.o.
Dánske dievčatá / Danish girls
predsedajúci/chairs: uličiansky, v., Schroner, z.

pridaná hodnota liečby liraglutidom / the added value of treatment with liraglutide
Schroner, z. (košice)

keď sa dve molekuly spoja / When combined two molecules
uličiansky, v. (košice)
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11.20 – 11.35 Deficit vitamínu D a metabolická kompenzácia diabetes mellitus 2. typu 
/ Vitamin D deficiency and metabolic control of type 2 diabetes mellitus

Malachovská, z., kozárová, M. (košice) 

11.35 – 11.50 Veľkosť lipoproteínových partikúl u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami
s nadváhou a obezitou / Lipoprotein particle size among patients with acute coro-
nary syndrome with overweight and obesity
pečík, M., Mistríková, l., dukát, a. (bratislava, košice)

14.00 – 18.00 Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, o.z. SLS
/ Slovak Association of nurses and birth attendants, an organisation

unit of SkMA 

Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii
/ Section nurses working in diabetology

Sekcia asistentov výživy / Dietary assistents section

14.00 - 14.15 Otvorenie / Opening
Fábryová, Ľ., Martinka, e., Szabóová, e., kováčová, d.

14.15 - 16.00 Špecifiká práce s obéznymi pacientami
/ Specifics of work with obese patients

predsedajúci/chairs: kissová, v., holéczyová a., Szabóova, e.

14.15 – 14.30 Specifika práce zdravotní sestry v obezitologické ambulanci 
/ Specifics of work of a nurse in obesity Unit

přibylová, r. (praha)

14.30 – 14.45 Monitorovanie krvného tlaku, telesného zloženia, fyzickej aktivity a výživy u obéznych
pacientov v klinickej praxi / Monitoring of blood pressure, body composition, phys-
ical activity and diet in obese patients in clinical practice 
Slobodová, l., ukropcová, b. (bratislava)

14.45 – 15.00 Psychologická starostlivosť o obézních pacientov
/ The psychological treatment of obese patients

Fűlleová, M. (bratislava)
- 
14

-

Sála B / Hall B
Piatok / Friday 4.11.2016 

9.20 – 11.50 Vária / Miscelaneous
predsedníctvo/chairs: gašperíková, d., Mucska, i. 

9.20 – 9.35 Obezita ako závislosť / Obesity as addiction
Minárik, p., krahulec, b. (pezinok, bratislava)

9.35 – 9.50 Monogénová obezita na Slovensku: výsledky skríningu v rokoch 2009-2015 
/ Monogenic obesity in Slovakia: results of screening during 2009-2015

gašperíková, d., Staníková, d., Surová, M., tichá, Ľ., lobotková, d., 
Škopková, M., gabčová, d, Staník, j., klimeš, i. (bratislava)

9.50 – 10.05 Monitorovanie obezity u detí – COSI projekt  v SR 
/ Monitorig obesity in children – COSI project in SR

tichá, Ľ, Sedláková, d., vadovičová, p., hamad, j., Mesárošová, i. (bratislava)

10.05 – 10.20 Psychické aspekty detskej obezity / Psychic aspects   of pediatric obesity
Staníková, d., lobotková,,d., tichá, Ľ., podracká, Ľ., Staník, j. (bratislava, leipzig)

10.20 – 10.35 Zápal a oxidačný stres u obéznych pacientov so  syndrómom obštrukčného spán-
kového apnoe

/ Inflammation and oxidative stress in obese patients with obstructive sleep
apnea syndrome 

Mucska, i., klobučníková, k., Šiarnik, p., Mucsková, l. (bratislava)

10.35 – 10.50 Tajomné J (U)-krivky / Mysterios J (U)-curves
Minárik, p., krahulec, b. (pezinok, bratislava)

10.50 – 11.05 Porucha glukózovej tolerancie a nízka fyzická aktivita sa spájajú s poklesom kogni-
tívnych funkcií u seniorov

/ Impaired glucose tolerance and low physical aktivity are linked to cognitive
decline in seniors

Schön, M., tirpáková, v., Slobodová, l., vajda, M., krumpolec, p., vallová, S.,
košutzká, z., Straka, i., Šútovský, S., valkovič, p., Sedliak, M., 
ukropec, j., ukropcová, b. (bratislava)

11.05 – 11.20 Vplyv diéty a rezistenčného tréningu na kardiometabolické parametre – priebežné
výsledky 
penesová, a., bajer, b., vlček, M., havranová, a., imrich, r. (bratislava)
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17.25 – 17.40 Chudnúť sa dá v každom veku, ale predchádzať obezite tiež
/ Losing weight can at any age but prevent obesity also 

Štefáková, M. (Ľubochňa)
Prednáška podporená edukačným grantom Merck Sharp&Dohme, s.r.o.

17.40 – 17.55 Využitie zdravého jogového pohybu u obéznych pacientov
/ Using of healthy yoga moves for the obese patients

hluchová, M. (piešťany)

17.55 – 18.10 Diskusia

18.10 – 18.15 Záver

Sobota/Saturday 5.11.2016 

7.30 – 8.00 Pohyb – elixír života (rýchla chôdza), stretnutie na recepcii hotela

Physical activity – elixir of life (brisk walking) 
meeting point at the hotel reception

Slobodová, l. (bratislava)

8.30 – 9.30 Nealkoholová tuková choroba pečene / Non alcoholic liver dissease
predsedajúci/chairs: Skladaný, Ľ., glasa, j.

8.30 – 8.35 Tsunami vlna diabezity a NAFLD – príležitosť pre medziodborové aliancie
/ Tsunami wave of diabesity and NAFLD - an opportunity for interdisciplinary

alliance
Skladaný, Ľ. (banská bystrica) 

8.35 – 8.45 NAFLD – štandardné diagnostické postupy pre Slovensko
/ NAFLD - standard diagnostic procedures for Slovakia

koller, t. (bratislava) 

8.45 – 8.55 Nealkoholová tuková choroba pečene a diabezita
/ Non-alcoholic fatty liver disease and diabesity

belovičová, M., Fedorková, i., avdičová, M., graňo, F. (bardejov) 

8.55 – 9.05 Obezita a NAFLD u detí na Slovensku
/ Obesity and NAFLD in Slovak children

kosnáčová, j. (bratislava)
- 
16

-

15.00 – 15.15 História a súčasnosť bariatrickej-metabolickej chirurgie
/ History and present of the bariatric/metabolic surgery

holéczyová, a., čerkovská, j. (ostrava-vítkovice)

15.15 – 15.30 Informovanost diabetických pacientů s nadváhou o možnosti léčby pomocí baria-
trické chirurgie / Awareness of possible bariatric surgery treatments among obese
diabetic patients
kováčiková, y., čierny, M., trávniček, a., krátká, a. (břeclav) 

15.30 – 15.45 Význam nutričnej edukácie u pacientov s CKD v preddialyzačnej a dialyzačnej sta-
rostlivosti a špecifiká u obézneho pacienta / Important of nutrition education pa-
tients with CKD in pred-dialysis and dialysis care and specifics in obese patients
uhrínová, i., čanigová, b. (nitra)

15.45 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.10 Prestávka

16.10 - 18.15 Obezita v detskej a adolescentnej populácii, diétne a režimové opatrenia
/ Obesity in children and adolescent population, eiet and lifestyle

modification
predsedajúci/chairs: kissová, v., Štefáková, M., kováčová, d.

16.10 – 16.25 Prevalencia obezity detí vybraných základných škôl Bratislavského kraja
/ Prevalence of obesity selected primary scholls in the bratislava region

zvardoňová, M. (bratislava) 

16.25 – 16.40 Obezita v detskom veku ako celospoločenský problém 
/ Obesity in childhood as societal problem

hrúzová, M., Švaralová, a. (levice)

16.40 – 16.55 Péče o dítě v obezitologické ambulanci
/ Childcare in obesity out-patient clinic

dědourková, Š., přibylová, r., pilcová, r. (praha)

16.55 – 17.10 Detská obezita z pohľadu diétnej sestry
/ Childhood obesity from the perspective of dietitian

kerstenová, S. (bratislava)

17.10 – 17.25 Vplyv edukačných aktivít na úpravu životosprávy u detí s diabetom
/ The influence of educational activities to change the lifestyle in children

Šugrová, k. (košice) 
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po skončení programu eaSo/oMtF kurzu obdržia registrovaní účastníci certifikáty

/ after the programme of the eaSo / oMtF course registered participants
will receive a certificate of attendance

12.40 – 13.00 Cvičenie namiesto predjedla / Exercise snaking
Szellová, d. (bratislava)

13.00 – 14.00 Obedná prestávka / Lunch

14.00 – 14.30 Sympózium MYLAN, s.r.o.

Artériová hypertenzia a aterogénna dyslipidémia – frekventné komor-
bitidy u obéznych pacientov
predsedajúci/chairs: vohnout, b., vachulová, a.

kombinovaná antihypertenzívna liečba u obéznych pacientov 
/ combined antihypertensive therapy in obese patients

vachulová, a. (bratislava)

európsky konsenzus o použití kombinovanej liečby (fenofibrát/statín) pri ate-
rogénnej dyslipidémii vo svetle nových guidelines
/european consensus on the role of combination therapy (fenofibrate – statin)
in the treratment of atherogenic dyslipidaemia in the light of new guidelines 
vohnout, b. (bratislava)

14.30 – 16.15 Obezita v praxi, fyzická záťaž / Obesity in  practice, physical exercise
predsedajúci/chairs: ukropcová, b., ukropec, j.

14.30 – 14.45 Efekt 3-mesačnej tréningovej intervencie na metabolické zdravie, fyzickú zdatnosť
a kostrový sval u seniorov / Effect of 3-month exercise intervention on metabolic
health, physical fitness and skeletal muscle in seniors
janáková, z., vajda, M., krumpolec, p., Slobodová, l., tirpáková, v., 
vallová, S., Sedliak, M., krššak, M., just kukurová, i., valkovič, p., 
ukropcová, b., ukropec, j. (bratislava, viedeň)

- 
18

-

9.05 – 9.15 NAFLD a hepatocelulárny karcinóm – všetky súvislosti 
/ NAFLD and hepatocellular carcinoma - all connections

rác, M., koller, t. (nitra, bratislava)

9.15 - 9.25 Liečba NAFLD v kontexte metabolického syndrómu 
/Treatment of NAFLD in the context of metabolic syndrome

jarčuška, p. (košice) 

9.25 – 9.30 Diskusia

9.40 - 12.40 EASO / OMTF Teaching course
Multidisciplinary management of obese patients

chairs: toplak, h. (austria), Fábryová, Ľ. (Slovak republic)

9.40 – 10.00 Obesity in Europe
toplak, h. (austria) 

10.00 – 10.20 A public health perspective: Obesity prevention
kunešová, M. (czech republic)

10.20 – 10.40 Clinical evaluation of the obese patient 
tsigos, c. (greece)

10.40 – 11.00 Physical acitivity in obese patients
ukropcová, b. (Slovak republic)

11.00 – 11.20 Prestávka / Coffe Break 

chairs: hainer, v. (czech republic), yumuk, v. (turkey)

11.20 – 11.40 Pharmacotherapy of obesity
hainer, v. (czech republic)

11.40 – 12.00 European guidelines for metabolic surgery
yumuk, v. (turkey)

12.00 – 12.20 Diabetes treatment in the obese
Fábryová, Ľ. (Slovak republic)

12.20 – 12.40 Obesity and hypertension management
holecki, M. (poland)



barzzuz - čerstvá káva

Svet bedničiek s.r.o.
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Poďakovanie patrí partnerom:

Generálny partner Merck Sharp&dohme, s.r.o.

abbott laboratories
Slovakia, s.r.o.

amgen Slovakia, s.r.o.

berlin-chemie ag

bio g, s.r.o.

boehringer ingelheim
rcv gmbh&co.kg

ethicon, 
divízia johnson &
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14.45 – 15.00 Prevalencia metabolického syndrómu pri stanovení centrálnej obezity meraním ob-
vodu pása alebo pomerom obvod pása/výška

/ The prevalence of metabolic syndrome under estimation of central obesity
using waist circumference or waist/height ratio

csongová, M., gurecká, r., koborová, i., volkovová, k., 
gajdoš, M., Šebeková, k. (bratislava) 

15.00 – 15.15 Vyšetření přístrojem BOSO ABI v praxi 
/ Medical examination with diagnostic tool BOSO ABI in practice

pávek, p. (nové Město na Moravě)

15.15–15.30 Pravidelné cvičenie pozitívne ovplyvňuje kardiovaskulárne riziko, telesné zloženie
a hladinu afamínu v cirkulácii u pacientov s Parkinsonovou chorobou

/ Regular exercise positively modifies cardiometabolic risk, body Composition
and circulating afamin in Parkinson´s disease patients

krumpolec, p.1, Slobodová, l.1,2, tirpáková, v.3,4, vajda, M.3, vallová S.1,2, 
Straka, i.5, kukulová, l.2, cvečka, j.3, krššák, M.6, dieplinger, h.7, Sedliak, M.3, 
valkovič, p.5, ukropec, j.1, ukropcová, b.1,2 (bratislava, insbruck, viedeň)

15.30 – 15.45 Fenotyp metabolicky zdravých centrálne obéznych mladistvých a dospelých bez dia-
betu / Phenotype of metabolically healthy centrally obese non-diabetic adolescents
and adults 
Šebeková, k., gurecká, r., koborová, i., csongová, M., gajdoš, M., 
volkovová, k. (bratislava)

15.45 – 16.00 Endokrinná aktivita kostrového svalu pri obezite a diabete 2. typu: In vitro a in vivo
štúdie / Skeletal muscle endocrine activity in obesity and type 2 diabetes: in vitro
and in vivo studies
Máderová, d., kurdiová, t., baláž, M., vician, M., gašperíková, d., 
belan, v., ukropcová, b., ukropec, j. (bratislava)

16.00 – 16.15 Potravinová preferencia, obezita, inzulínová senzitivita a metabolická flexibilita: exi-
stuje prepojenie? / Food preference, obesity, insulin sensitivity and metabolic flex-
ibility: is there a connection? 
jacková, l., Slobodová, l., krumpolec, p., baláž, M., 
kurdiová t., belan, v., ukropcová b., ukropec, j. (bratislava) 

16.15 – 16.30 Ukončenie XIV. Slovenských obezitologických dní 
s medzinárodnou účasťou

/ Closing of the XIVth Slovak Obesity Congress 
with international participation

Fábryová, Ľ., kissová, v., ukropcová, b. 



the Austrian Diabetic Association, where he is a Council Member
since 2005 and the President from 2016-2017. Since 2001 he is
the Austrian representative in the General Council of IASO where
he is also involved in the Education Management Task Force and
from 2005 was Regional Vice President for Middle Europe and
then from 2009 he was the Secretary of EASO, from 2012 he was
President-Elect and since 2015 he is President of EASO, he also
has been a long standing and member of the Obesity Management
Task Force (OMTF) and running a EASO-COM.

A PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE: OBESITy
PREVENTION

Kunešová M.
Obesity management centre, Institute of Endocrinology,
Prague, Czech Republic

Overweight and obesity prevalence is increasing or at least
remains high in the developed but also in developing coun-
tries. Susceptibility to becoming overweight or obese
(OWOB) varies across the life course due to changing biolog-
ical, social and behavioural influences. Understanding when
in the life course the highest periods of OWOB incidence
occur is extremely important, since it influences effectiveness
of preventive intervention studies. 

Recent reviews have ambiguous results in evaluation of
preventive strategies. Participation in early care and educa-
tion (ECE) with parental engagement is linked with childhood
overweight and obesity prevention in center based ECE set-
tings. Caregiver involvement in obesity prevention in school
based obesity prevention initiatives may be fostered by trans-
mitting information through children. On the other hand, re-
view of strategies to improve the implementation of healthy
eating, physical activity and obesity prevention policies
within childcare services showed only weak and inconsistent
evidence of effectiveness. 

Stimulation of parental support behaviours (eg taking chil-
dren to places where they can be active) seems to be effective
in mitigation of excess weight risk. Use of digital based mul-
ticomponent nutrition guidance system targeted to first-time
mothers was developed to prevent obesity in the first two
years of their child, but also to promote healthy growth. Sim-
ilar system of brochures for mothers with targeted interven-
tion on concrete nutritional problem of their child was
developed in the CR. Preventive programmes in adolescents
have to take into account the possibility of eating disorder
development in this age category. Therefore they have to be
carefully designed. 

In Canadian population evaluation of dietary pattern shows
that adherence to Dietary Guidelines for Americans (DGA) re-
sulted in a trend toward decreased energy intake whereas in-
take of beneficial nutrients increased. A lack of adherence to
DGA increased OR of being unhealthy obese to 2.31 (CI 1.65,
3.23) in the quartile with the lowest DGA index (Jessri M cit
18). In obesity prevention “nutraceuticals” extracted from
plants or of animal origin can create a promising way. In
adults facilitators and barriers of physical activity (PA) may be
age dependent. Competing or inadequate knowledge about
PA were shared across age groups, while another facilities (eg
PA as social opportunity) differed according to age group
among women from rural region. Factors as lack of sleep, in-
sufficient health literacy and many others can be influenced
in prevention programmes. 

Successful secondary prevention strategy represents inten-
sive lifestyle intervention performed in Look AHEAD study
showing health improvements in subjects with type 2 diabetes.

For successful promotion of preventive programmes col-
laboration at all levels is necessary. Local policy officials may
be aware of insufficient opportunities for physical activity in
their area. Nevertheless, this knowledge is often not con-
nected with development of integrated PA policies.

Many strategies for overweight and obesity prevention
have been developed and tested by many research teams.
Results may be reflected in levelling off the increase in child-
hood but also adult obesity prevalence in some countries. To
reduce the prevalence of obesity it is necessary to continue
in studies and to apply their results at all levels that affect
obesity epidemic. The prerequisite is a European but also na-
tionwide support of these programmes. 

Prof. Marie Kunešová, MD,
PhD,
Head of the Obesity Management
Centre, Institute of
Endocrinology, Prague, 
Czech Republic
Prof. Kunešová started her work as
internist at the 1st Medical Faculty,
Charles University in Prague. Later

she specialized in endocrinology and obesitology. She is head of
the Obesity Management Centre in the Institute of Endocrinology
and professor of the Internal Medicine in the 1st Medical Faculty
Charles University in Prague. She was the second president of
the Czech Society for the Study of Obesity. Dr. Kunesova has
been involved in obesity management and in pregraduate
education and successful postgraduate educational programs in

OBESITy IN EUROPE 1986-2016
Toplak H.
Medical University of Graz, Austria, President EASO

The European Association for the Study of Obesity (EASO)
was founded exactly 30 years ago. It was on the occasion of
the 6th International Congress on Obesity which was held in
Jerusalem in 1986, when a group of European obesity ex-
perts met to discuss and decide on the foundation of a Euro-
pean Association for the Study of Obesity (EASO). At that time
the obesity community was rather small and the problem
was not as overt as today. The aims were to establish a Euro-
pean obesity community and included “to promote research
into obesity, to facilitate contact between individuals and or-
ganisations and to promote action that tackles the epidemic
of obesity”. 

In 1998, after years of continuous growth and regular ro-
tation of both the Executive Committee and the Council, the
General Assembly approved a fundamental change to the by-
laws – changing the membership from individuals to na-
tional organisations. This was a substantial step forward,
because all members of the affiliated National Obesity Soci-
eties became automatically members of EASO, thereby push-
ing forward pan-European activities and disseminating
knowledge and experience. The revised by-laws stated the
following (political) aims:

• To encourage and support activities related to research
on and the prevention and treatment of obesity by acting
as a coordinating body by representing the European na-
tional organisations affiliated with the International As-
sociation for the Study of Obesity (IASO)

• To facilitate communication between the members of
these organisations and to represent their interests with
IASO and in the context of the European Union

• To organise European Congresses of Obesity
Over the past three decades the European Congress on Obe-

sity (ECO) continuously developed to a large international
congress with audience from all over the world, bringing to-
gether quite a number of different disciplines, from basic sci-
ence to clinical management. Since 2001 Task Forces like the
Obesity Managment Task Force (OMTF), the Public Health and
Prevention Task Force (PHPTF) and the Childhood Obesity Task
Force (COTF) help to broaden the activities of our society.

The association developed gradually and in 2005 it became
finally a UK charity with three regions: North, Middle and
South. An own Journal (Obesity Facts, The European Journal
of Obesity) improved the scientific exchange and identity of
European Obesity Science. More then 70 centers for obesity
management have been certified in the past years and help
to propagate knowledge around Europe.

Finally a European Patient group was founded at the ECO
in Sofia 2014 emphazising the voice of people with obesity
in Europe. Additionally EASO became the leading body be-
hind the European Obesity Day, an important fact also for the
publicity of obesity. In 2015 the Milan Declaration of 1999
was worked out in more detail and presented at the Milan
Expo. In the meantime that declaration has become part oft
he final Milan Expo document. 

With all that EASO wants to improve knowledge, close
knowledge gaps and tackle obesiyt in Europe. Still we aim in
a better inter-action with national organisations to exert more
power alltogether in the future.

Prof. Hermann Toplak, 
president EASO
Professor Hermann Toplak graduating
with a M.D. from the University of
Graz in 1984, then he went into mil-
itary training with aeromedicine before
becoming a resident in Laboratory
Medicine, at the Metabolism Unit of
the Department of Pediatrics at the

University of Graz. He then was a resident in Surgery and Internal
Medicine in the General Hospital of Rottenmann, Austria as well
as a Resident at the Metabolism Unit of the Department of
Pediatrics at the University of Berne, Switzerland. Since 1988 he
is working in the department of Medicine at the Karl-Franzens-
University, Graz, where in 1990 he became the Head of the Me-
tabolism Unit. Since October 1997 he is also a Specialist for En-
docrinology and Metabolism and Associate Professor of Medicine.
Dr. Toplak is in charge of the entire Medical Curriculum in Internal
medicine at the Medical University Graz and holds a full
professorship for continuing professional development (CPD)
and life long learning. He is a member of various national and
international associations such as the Austrian Obesity Association,
where he was President from 1997-2000 and 2013-2014, and
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PHySICAL ACTIVITy IN THE MANAgEMENT
OF OBESE PATIENTS

Ukropcová B.
Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research
Center SAS, Bratislava, Slovak Republic

Sedentary lifestyle contributes substantially to the positive
energy balance and obesity epidemics. An increase in phys-
ical activity / fitness has a potential to reduce the overall mor-
tality risk associated with obesity, while low physical fitness
is a predictor of increased mortality, independent of obesity.
Regular exercise is accompanied by favourable changes in
body composition, associated with increased amount of lean
body mass and reduced adiposity, even without a change in
body weight. Adults with higher physical fitness have smaller
waist circumference and smaller amounts of visceral and sub-
cutaneous adipose tissue compared to the sedentary individ-
uals, matched for age, gender and BMI. Three to four months
long exercise intervention can induce a significant reduction
in waist circumference as well as in the amount of subcuta-
neous and visceral adipose tissue in obese men and women,
even without a change in body weight. The effects of exercise
on body compositions are extremely important especially for
people who can be demotivated by slow weight reduction
during weight-loss programmes. Physical activity represents
a cornerstone in the primary prevention of many chronic con-
ditions, including obesity. Individually tailored prescription
of physical activity assumes: (i) testing of the patient (assess-
ment of physical activity profile, physical fitness, muscle
strength, motor functions, body composition, (ii) to define
comorbidities / health restrictions of the patient, (iii) to define
the type, frequency, intensity and length of prescribed exer-
cise / physical activity. Testing and designing of individual-
ized exercise / physical activity programme is optimaly
performed in collaboration of primary care physicians with
specialists as well as sports physicians, physiotherapists and
professional trainers. 

Barbara Ukropcová, MD, PhD, 
head of the Exercise and physical
activity working group of the
Obesitology section Slovak
Diabetes Society, Obesity Section
Biomedical Research Center,
Slovak Academy Sciences
is an independent researcher in Bio-

medical Research Center, Slovak Academy of Sciences, with an
ample experience with coordinating and management of clinical

studies, metabolic phenotyping as well as state-of-the-art cell
culture and molecular-biology technologies. Her research interest
is focused on the effects of exercise and secretory function of
skeletal muscle in relation to exercise and pathogenesis of chronic
metabolic and neurodegenerative diseases. Dr. Ukropcova gained
valuable scientific experience during her post-doctoral stay in the
Endocrinology Laboratory, Pennington Biomedical Research Center,
LSU, Baton Rouge, LA, USA. She is an author and co-author of 6
book chapters and 37 in extenso papers (including JCI, Cell Me-
tabolism, Plos Medicine, Diabetes, Genes&Development). Dr.
Ukropcová was/is a principal or co-investigator of 7 national and
7 international scientific projects, including Research Fellowship
by EFSD & Lilly, SAS-MOST collaborative grant and the grant of
Czech Ministry of Health. She is also the lecturer at the Faculty of
Medicine and Faculty of Physical Education and Sports, CU,
focusing on the pathogenesis of „diseases from physical inactivity“.
Dr. Ukropcova serves as a board member of Obesity Section,
Slovak Diabetes Society and is a founding member of the Exercise
and Physical activity Study group of the European Association to
Study Diabetes. She is dedicated to promoting the role of active
lifestyle and exercise prescription in prevention/treatment of
obesity and chronic diseases among students, health-care profes-
sionals and general public.

PHARMACOTHERAPy OF OBESITy
Hainer V.
Obesity Management Centre, Institute of Endocrinology,
Prague, Czech Republic

Pharmacotherapy of obesity should be an integral part of
comprehensive obesity management which includes low en-
ergy diet, increased physical activity and cognitive behavioral
modification of the lifestyle. Anti-obesity drugs (AD) are em-
ployed to achieve greater weight loss and reductions in car-
diometabolic health risks than that obtained with lifestyle
modification alone. They should also reduce visceral obesity,
improve programme adherence and weight loss mainte-
nance, improve quality of life and be well tolerated and pref-
erentially administered orally, devoid of serious adverse
events, and distributed at affordable prices. Withdrawal of
several AD (fenfluramine, dexfenfluramine, rimonabant and
sibutramine) from the market and discontinuation of clinical
trials with others led to scepticism concerning their role in
obesity management. In the past years, 4 new AD [lorcaserin,
phentermine/topiramate (PHEN/TPM), naltrexone/bupropion
(NAL/BUP) and liraglutide] appeared on the market, however,
only 2 of them in the EU. See the Table which provides es-
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obesitology which have been run in the Czech Republic. She
participated in many research projects concerning obesity man-
agement in adults and epidemiological studies in children. She
published several books and over 100 original papers mainly in
international journals. Citation H-index is 22.

CLINICAL EVALUATION OF THE OBESE
PATIENT

Tsigos, C.
Divission of Endocrinology, Nutrition and Metabolism,
Harokopio University, Athens, Greece

European guidelines on obesity management recommend
to establish multidisciplinary teams and multilevel obesity
management networks that include obesity specialists. How-
ever, all physicians should be able to clinically assess an
obese patient, identify potential genetic, behavioral and en-
virnmental factors that may have contributed to the develo-
ment of obesity and screen for obesity-related complications.
More specifically, the physician should be aware of important
elements from the family and personal history of the obese
patient, as well as of clinical signs that may provide clues as
to the aetiology of obesity. A biochemical and hormonal
screening is also essential both to identify potential contibut-
ing factors and to document the presence of metabolic com-
plications. The presence of other complications of obesity
should also be actively explored (eg. sleep apnea, muscu-
loskeletal problens, psychological symptoms, reproductive
disturbances, etc). Finally, it is important that the physician
gains the trust of the obese patient by aknowledging the
problem and avoiding wording that may be offensive to the
patient in order for any intervention to be successful in the
long-term.

Prof. Constantine Tsigos, MD,
PhD, 
member of the Obesity
Management Task Force of EASO,
Professor of Endocrinology,
Nutrition and Metabolism
Harokopio University of Athens,
Greece
Prof. Constantine Tsigos graduated

from Faculty of Medicine University of Athens, Greece. He focused
his interest mainly on endocrinology, diabetes mellitus, obesity
and human nutrition and metabolism. During the period 1987 –
1991 he worked in board certification in Endocrinology, Diabetes

mellitus and Metabolism in UK and Greece. In 1991 he worked
as senior research fellow and attending physician in the National
Institutes of Health Clinical Center, National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, USA. In the period from 1996 to 2005 he
was a director of Division of Basic Research in Hellenic National
Diabetes Centre in Athens. At the present time he acts as visiting
Professor, University of Belgrade Medical School, Serbia, consultant
Endocrinologist, YGEIA General Hospital, Athens, Greece, Professor
of Human Nutrition and Metabolism, School of Health Sciences
and Education, Harokopio University of Athens, Greece and
Visiting Professor, Cerrahpasa Medical School, Istanbul University.
His international responsibilities included the Obesity Management
Task Force of the European Association for the Study of Obesity
(vice-chairman 2000-2005, chairman 2006-2011), he is a founding
fellow and member the Steering Committee and Registration
Committee of SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional
Education) program of the International Obesity Task Force,
member of the Editorial Board of the Journals Obesity and Me-
tabolism and Hormones, Chairman of the 14th European Congress
of Obesity, Athens in 2005. Prof. Tsigos research interest has
focused over the years on 4 principal axes: diabetes/obesity:
pathogenesis and management, stress system and metabolic
complications, G-protein-coupled receptors and Hormone resistance
syndromes, effects of inflammatory cytokines on the endocrine
axes and metabolism (inflammation and metabolic complications).
He has published more than 100 papers in national and interna-
tional journals with more than 8 000 citations. Prof. Tsigos is co-
author of the Guidelines on Obesity Management in Europe. He
has more than 100 invited lectures at international meetings
and more than 150 invited lectures at national meetings. He
was a chairman of international and national scientific sessions
and presented many oral and poster presentations on international
and national congresses.
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1993, he co-founded the Czech Society for the Study of Obesity, of
which he was the first president. His extensive international re-
sponsibilities included the Obesity Management Task Force of the
European Association for the Study of Obesity /EASO/ (2001 -
ongoing, chairman 2001 - 2006) and the Executive Committee of
the European Association for the Study of Obesity (2003 – 2009,
president: 2006-2009). He has been a member of the Editorial
Boards of several medical journals. He participated in organizing
the European Congresses on Obesity /ECO/ (member of international
scientific committees, co-president of the 13th ECO in 2004), the
Congresses on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity
and Hypertension (CODHy), Central European Congresses on
Obesity (CECON) and the Round Table Meetings on Obesity Man-
agement. He was an author of several textbooks on obesity and
co-author of the Guidelines on Obesity Management in Europe.
He has published over 200 papers in medical journals, 145 of
them appeared on PubMed. His research topics included: very
low energy diets, factors affecting outcomes of obesity treatment,
genetic and environmental aspects of weight change in obesity,
eating behavior and health risks, pathogenesis and health risks of
obesity in adolescence, evaluation of anti-obesity drugs, adenovirus
infection and obesity, hormonal and metabolic response to bariatric
surgery.

EUROPEAN gUIDELINES FOR METABOLIC
SURgERy

Yumuk. V. 
Division of Endocrinology, Metabolism & Diabetes, Istanbul
University Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul, Turkey;
European Association for the Study of Obesity and Turkish
Association for the Study of Obesity

Surgery is the most effective treatment for morbid obesity
in terms of long-term weight loss, improving co-morbidities
and quality of life and decreasing mortality. Surgery is indi-
cated for patients aged 18–60 years with a Body Mass Index
(BMI) ≥40.0 kg/m2 or with BMI between 35.0 and 39.9
kg/m2 and having co-morbidities. Patients with BMI >30 and
<35 kg/m2 with type 2 diabetes may also be considered for
bariatric surgery on an individual basis, due to the evidence-
based data supporting bariatric surgery benefits in regards
to type 2 diabetes mellitus improvement. A decision to offer
surgery should follow a comprehensive interdisciplinary as-
sessment. A laparoscopic technique should be considered as
the first treatment choice in bariatric surgery. A multidiscipli-
nary team is responsible for treatment of co-morbidities be-
fore and for the follow-up after the operation. Today most of

the standard surgical interventions are being mostly referred
to as metabolic operations. Standard surgical approaches
being gastric banding, sleeve gastrectomy and gastric by-
pass. The follow-up for the first year is comprised of evaluat-
ing and correcting nutritional deficiencies, detecting early
surgical complications and other medical problems that may
arise in the long run.

Prof. Volkan Demirhan 
Yumuk, 
chair the Obesity Management
Task Force of EASO 
Prof. Volkan Demirhan Yumuk gradu-
ated from Hacettepe University Medical
School in Ankara and served as a gen-
eral practitioner in a central Anatolian

village for two years. He completed his internal medicine residency
in a state teaching hospital in Istanbul in 1992, and started to
work in the Division of Diabetes and Metabolism at Istanbul
University Cerrahpasa Medical Faculty. In 1994 he went through a
six month research fellowship program in the Division of En-
docrinology and Metabolism at University of Michigan School of
Medicine, studying pancreatic islet isolation techniques in rats. In
1997 he completed the clinical endocrinology fellowship program
in the Division of Endocrinology and Metabolism at University of
Alabama School of Medicine. He became an associate professor
in 1998 and a full professor of medicine in 2006. He is currently a
faculty member in the Division of Endocrinology, Metabolism and
Diabetes, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty.
Volkan Yumuk’s research area is obesity and his major clinical
interest is prevention and management of obesity and type 2 di-
abetes. He has published many papers in national and international
journals, and authored chapters in books in the field of en-
docrinology. He is a founding member and current president of
the Turkish Association for the Study of Obesity; he is a member
of the executive committee for the European Association for the
Study of Obesity (EASO) and is currently chairing the Obesity
Management Task Force of EASO. He has chaired the 18th
European Congress on Obesity in Istanbul in 2011. He became a
fellow of American College of Physicians in 2001 and a fellow of
American College of Endocrinology in 2006. He is been elected
as a SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional
Education) European Fellow in 2007. He is a reviewer for Obesity,
International Journal of Obesity, Obesity Reviews, Obesity Facts,
Maturitas, Hormones and Turkish Archives of Cardiology.
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sential information about currently available AD (modified
according to Bray GA et al., Lancet 2016; 387: 1947-56).

In addition to weight loss, new AD favorably affect lipid pro-
file, glucose homeostasis and quality of life. PHEN/TPM and
liraglutide also induce reductions in blood pressure. AD
should be indicated for the long-term treatment of obesity
to prevent cardiometabolic complications, particularly in
young and middle-aged subjects. AD should be used only in
responders, i.e. in those who lost at least 5% of body weight
after initial 3-month treatment. Recently developed and in-
vestigated gut hormone analogues and combination drugs
with different mode of action may provide an efficient and
safe tool for the treatment of obesities, however, only if ap-
propriately prescribed in the indicated patients by well-edu-
cated doctors.

A/prof. Vojtech Hainer, MD,
PhD,
member of the Obesity
Management Task Force of EASO,
Obesity Management Centre,
Institute of Endocrinology,
Prague, Czech Republic

Career of Vojtech Hainer was associated with the Departments of
Medicine at The First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague over more than thirty years. He focused his interest mainly
on endocrinology and obesity. In 1988 he founded the first Obesity
Unit in former Czechoslovakia. During the period 2002-2011, he
acted as a director of the Institute of Endocrinology in Prague. In- 
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Drug
Daily dose

Year of approval 

Mechanism 
of action 

Available
EU            US 

Mean weight 
loss (%) 

Advantages Disadvantages 
Placebo

Drug

Phentermine
15-30 mg p.o. 

1959 

Sympatho-
mimetic 

No* Yes
Short-term 
use <3 Mo 

Not stated 
in label Inexpensive Side-effect profile; 

no long-term data 

Orlistat
3x 120 mg/day p.o.

1999 

Pancreatic lipase
inhibitor Yes Yes -2.6%   

-6.1% 
Not-absorbed;
long-term data

Modest weight
loss; 

side-effect profile 

Lorcaserin
2x10 mg/day p.o.

2012 (US only) 

Specific 
5-HT2c agonist No Yes -2.5%   

-5.8% 
Mild side-effects;

long-term data 

Modest weight
loss;

Expensive 

PHEN/TPM
ER 7.5/46 mg 

or 15/92 mg p.o.
2012 (US only)

Sympathomimetic
+ anticonvulsant 

(affects GABA, 
CA, glutamate) 

No Yes 
-1.2%   

-7,8% (mid dose)
-9.8% (full dose) 

Robust weight
loss; 

long-term data 

Expensive; 
teratogen (TPM) 

NAL/BUP SR
32/360 mg p.o.

2015

Opioid antagonist
+ DA & NA 

reuptake inhibihtor 
Yes Yes -1,3%

-5,4% 

Reduces food 
craving; 

long-term data 

Moderately 
expensive; 

side-effect profile 

Liraglutide
3.0 mg inj.

2015 

GLP-1 receptor 
agonist Yes Yes -3.0%   

-7.4% 
Side-effect profile;

long-term data 
Expensive; 
injectable 

*Phentermine is still available in certain European countries
5-HT serotonin, CA carboanhydrase, DA dopamine, NA noradrenaline, GLP-1 glucagon-like peptide-1, p.o. orally 
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is a founder of a School Lipidology. She is a member of many na-
tional and international societes (Slovak Medical Society, Slovak
Cardiology Society, EASD, EAS, IAS, EASO, WOF). She works as a
member of an international organization R3i (Residual Risk
Reduction Initiative). 

OBESITy AND HyPERTENSION
MANAgEMENT

Holecki M. 
Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases,
School of Health Science,
Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Obesity is an epidemic of the XXI century. In 2014, more
than 1.9 billion adults had an excessive body weight, of
which 600 million were obese. More than 42 million children
aged 5 yrs and over are obese. It is estimated that in 2015
there came another 100 million obese adults all over the
world. 

The risk of developing hypertension in obese adults is 2-3
times higher, and in obese children even 7 times higher than
in normal-weight individuals. Obesity and hypertension co-
exist in 78% of hypertension cases in men and in 65% of the
cases in women. 

The development of hypertension in obese patients is asso-
ciated with numerous central and peripheral abnormalities,
such as the activation of the sympathetic nervous system and
the renin-angiotensin-aldosterone system; impairment of en-
dothelial function; increased water retention caused by exces-
sive sodium intake, increased sodium resorption in the renal
tubules and reduced levels of atrial natriuretic peptide (ANP).

During the lecture there will be presented the impact of obe-
sity on cardiovascular system, some characteristic features of
obesity-induced hypertension, the most appropriate manage-
ment, and finally, the most common mistakes in the therapy.

A/prof. Michał Holecki, MD,
PhD, 
member of the Obesity
Management Task Force of EASO
Dr. Michal Holecki is an alumnus of
Medical University of Silesia (2001).
He is currently holding a position as
an Associated Professor of Medicine
in the Department of Internal Medicine

and Metabolic Diseases of Medical University of Silesia and the
Vice-Dean of the School of Health Science. He is the specialist in

the field of Internal Medicine, Nephrology, Diabetology and Eu-
ropean SCOPE Fellow. Since 2002 he has been consulting patients
in the Weight Management Clinic “WAGA” (Head of Clinic: Prof.
Barbara Zahorska-Markiewicz). He defended his PhD thesis in
2005, and habilitation thesis in 2011. Dr Holecki was a Repre-
sentative of Young Investigators United Board from EASO’s Middle
Region (2010-2015), and since 2015 is a member of OMTF
(Obesity Management Task Force). Dr Holecki is a member of
EASO, IASO, Multidisciplinary Osteoporotic Forum and PASO
(where he holds the position of secretary). He was an associated
editor of Clinical Obesity (2011-2015), editor (clinical research)
of Annales Academiae Medicae Silesiensis, and Member of
Editorial Board Obesity & Metabolic Surgery. Dr Holecki serves
as a reviewer in the following medical magazines: Metabolism,
Archives of Gynecology and Obstetrics, Nutrition and Metabolism,
European Journal of Clinical Nutrition, Kidney and Blood Pressure
Research, Endocrinology, Macedonian Journal of Medical Science,
Advances in Medical Science, Polish Archives of Medical Science.
The research line of Dr. Holecki is mainly focused on the study of
influence of obesity on bone metabolism and fracture risk.
Moreover, he is interested in the problem of obesity induced hy-
pertension, chronic kidney failure and glomerulonephritis. He is
an author of more than 95 articles published in peer-reviewed
journals (total IF 46.3; Hirsch Index 10).

4. – 5. november 2016 Abstrakty/Abstracts

- 
29

-

XIV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

DIABETES TREATMENT IN THE OBESE
PATIENTS

Fábryová Ľ.
MetabolKLINIK s.r.o. Dept. for diabetes and metabolic dis-
orders, Bratislava, Slovak Republic

The epidemic of obesity is now recognized as one of the
most important public health problems facing the world
today. There are around 475 million obese adults with over
twice that number overweight - that means around 1.5 bil-
lion adults are too fat. Globally over 200 million school-age
children are overweight. The situation in Slovakia is not dif-
ferent from the other world. 61.8% of Slovak adult popula-
tion is overweight and obese (based on data from 2012).
23.4% has BMI (body mass index) >30 kg/m2, 18.3% from
all adults (with predominance of males) has BMI 30-35
kg/m2, about 4% of the adult Slovak population (predomi-
nance of women) has BMI of 35-40kg/m2, and in the range
of morbid obesity BMI > 40kg/m2) is more than 1% of the
adult population (predominate women).

Obesity increases the risk for a wide range of chronic dis-
eases; BMI is thought to account for about 60 % of the risk of
developing type 2 diabetes. In 2012 according to the National
Health Information Centre (NCZI) in Slovakia there were reg-
istered 342 124 diabetic patients (7% of Slovakia’s popula-
tion), of which more than 300 thousand (90%) are type 2
diabetics. When viewed from the other side we see (and this
is the result not only epidemiological, clinical and interven-
tional studies, but current clinical experience) that nearly 90%
of type 2 diabetics suffer from overweight or obesity.

According to the applicable European recommendations
for the treatment of obesity first line treatment is a combina-
tion of a low calorie diet, increased physical activity and be-
havioral therapy (this combination is constant and integral
part of a long-term treatment for obese type 2 diabetic pa-
tients). First line treatment combination leads in the general
population within 3 - 12 months to an 8% reduction in initial
weight. Motivation of risk individuals to comply with long-
term, lifelong dietary and regime measures is very difficult
and often fails. Then there is a place for „another line“ - a safe
anti-obesity therapy-aimed not only to reduce and maintain
weight but also to affecting cardio-metabolic risk profile, car-
diovascular morbidity and mortality. The next step in indi-
cated cases of obese patients is a bariatric (metabolic)
surgery. 

Management of obese type 2 diabetic patients (diabesity)
has its other specifics. Diabetics, in the same mode (non-
pharmacological or pharmacological or a combination of

both) lost less weight and gained weight more rapidly com-
pared to non-diabetic patients. A specific management of
obese diabetics is a choice of a weight-reducing or neutral
anti-diabetic treatment (oral hypoglycemic agents, insulin),
but also a weight neutral treatment associated with co-mor-
bidities.

Ľubomíra Fábryová, MD, PhD., 
president of the Obesity Section
Slovak Diabetes Society, 
Head of MetabolKLINIK sro,
Bratislava, Slovak Republic
Dr. Ľubomíra Fábryová has graduated
from Medical Faculty of Comenius
University in Bratislava (Slovakia) and

completed residency training in 4th Dept. of Internal Medicine
Comenius University (internal medicine and diabetology, metabolic
disorders and nutrition). In 2008 she received PhD in Internal
Medicine from Medical Faculty of Comenius University. At present
time she is a head of a metabolic center - MetabolKLINIK in
Bratislava, Department for Diabetology and Metabolic Diseases
(focused on management of diabetic patients, overweight and
obese patients and high risk patients with familiar hypercholes-
terolaemia).
Rich is also the publishing and editorial activities, as well as
work in the editorial boards of journals. She has published more
than 200 papers in domestic and foreign medical journals. She
is the author of chapters in the monograph General endocrinology,
editor and author of chapters in the monograph Clinical Obesitology
and many others. She has served as national, principal coordinator
and scientific guarant of slovakian research projects and studies
(WHO MED PED project, Screening of serious dyslipidaemias in
quadragerian slovak population (2003, 2006), AtheroEduc project
(2009, 2010), Atherogenic dyslipidemia II in Diabetes Mellitus II
survey in Slovak Republic (2011, 2012), ObezitaEDUC project
(2015 – 2017) and as a national coordinator and principal inves-
tigator on a number of multicenter clinical studies. Dr. Fábryová
is teaching at Dept. for diabetology, metabolic disorders and
nutrition of Slovak Medical University and Medical Faculty
Comenius University in Bratislava, she is member of PhD Study
Board in the field of internal medicine at Medical Faculty of
Comenius University in Bratislava. She has lectured on metabolic
disorders topics (diabetes, hyperlipoproteinaemias and obesity).
Dr. Fábryová is a member of the Executive Committee of Slovakian
Diabetes Society, 2010-2014 scientific secertary and since 2014
president of the Obesity section Slovakian Diabetes Society. For
many years she has been active in the Slovak Association of Ath-
erosclerosis (scientific secretary, president, past president). She- 
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p<0.001. 32% žien bolo CO podľa WHtR a prevalencia CO
bola 48%; 44% bolo CO podľa OP s prevalenciou MS 38%;
odds ratio WHtR voči OP: 1,48; CI: 1,13-1,94; p=0.004. Tieto
výsledky podporila i analýza ROC kriviek.

Záver: V našom súbore CO stanovená podľa OP lepšie aso-
ciovala s prítomnosťou MS u mužov, a podľa WHtR u žien.
Klinický význam výsledkov je nutné doložiť v cielených štú-
diách na reprezentatívnej vzorke obyvateľov SR.

Grantová podpora: APVV 0447-12; MZ SR: 2005/27-SZU-
05, 2006/07-SZU-02, ITMS č.26240120033, BSK. 

AKý ÚČINOK NA SPÁNKOVé APNOE
MOŽEME OČAKÁVAŤ OD BARIATRICKEj
OPERÁCIE? 
/ WHAT EFFECT ON SLEEP APNOE COULD BE

EXPECTED FROM BARIATRIC SURgERy? 
Čierny M., Trávniček A., Ucháľ J.
Chirurgické oddelenie Nemocnica Břeclav, ČR / Department
of Surgery Břeclav Hospital, Czech Republic 

Úvod: Bariatrická a metabolická chirurgia (BMCH) účinne
znižuje zdravotné riziká ťažkej obezity a zlepšuje zdravotný
stav operovaných. Prispieva k spoľahlivej a bezpečnej liečbe
závažných komorbidít obezity, a to nielen diabetu 2. Typu,
metabolického syndrómu a hypertenzie, ale v určitej miere
upravuje i poruchy dýchania počas spánku. 

Cieľ: Definovať prínos BMCH na syndróm spánkového
apnoe (SAS) vo vlastnom veľkom súbore operovaných obéz-
nych pacientov. Porovnať vlastné výsledky s literárnymi
údajmi. 

Súbor a metodika: Retrospektívna analýza súboru 867 če-
ských pacientov z celkového počtu 1200 bariatrických pacien-
tov u ktorých bola vykonaná pred viac ako rokom operácia
BMCH. Jednalo sa o LAGB –bandáž žalúdka, LGCP- plikáciu
žalúdka, Sleeve – tubulizáciu žalúdka, RYGB –Roux Y gastrický
bypass a MGB – minigastrický bypass. Hodnotenie SAS pre-
bieha podľa systému BAROS (bariatric analysis and reporting
of outcome system) zaradením do klasifikácie ako „zhoršenie
– bez zmeny – zlepšenie – alebo vyriešenie“ komorbidity.

Výsledky: V súbore 867 pacientov bolo 50 pacientov s SAS
(5.8%). Systémom BAROS bola manifestácia SAS klasifiko-
vaná rok po intervencii celkovou ako „vyriešená“ u 44%,
„zlepšená“ u 34% a ako nezmenená u 22% operovaných. Ku
zhoršeniu SAS nedošlo po operácii u nikoho. 

Záver: U väčšiny obéznych pacientov s SAS sa dá po zá-
kroku BMCH očakávať zlepšenie a úprava poruchy spánku.
Pluripotentný metabolický efekt BMCH sa v sledovanom sú-

bore na kvalite spánku výrazne neprejavil iba u cca 1/4 - 1/5
operovaných. Rôzne operácie BMCH disponujú rozdielnym
účinkom na SAS. 

VýZNAM DOSAHOVANIA CIEĽOVýCH
HLADíN LIPIDOV V ZMySLE POSLEDNýCH
ODPORÚČANí - AKO MANAŽOVAŤ
HyPOLIPIDEMICKÚ LIEČBU U PACIENTOV
S DIABETES MELLITUS 
/ IMPORTANCE OF TARgET LIPID LEVELS

ACCORDINg CURRENT gUIDELINES - HOW
TO MANAgE HyPOLIPIDEMIC TREATMENT
AMONg PATIENTS WITH DIABETES
MELLITUS
Dukát A.
II interná klinika LFUK, Bratislava, SR /2nd. Department of
Internal Medicine Comenius University, Bratislava, Slovak
Republic

Tohto roku v auguste boli zverejnené nové spoločné odpo-
rúčania Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spo-
ločnosti pre ateroskleózu. Upozornili na potrebu účinnej
kardiovaskulárnej prevencie, nakoľko mortalita na kardiova-
skulárne ochorenia je stále neuspokojivo vysoká. Pri stratifi-
kácii kardiovaskulárneho rizika a následnej indikácii ku liečbe
naďalej je potrebné určenie globálneho rizika daného pa-
cienta. Kategórie rizika ostávajú nezmenené: veľmi vysoké,
vysoké, stredne vysoké a nízke kardiovaskulárne riziko. Cie-
ľové hladiny lipidov taktiež ostávajú na pôvodne definova-
ných, už známych hodnotách. Význam ich dosahovania je
opakovane dokázaný štúdiami v medicíne dôkazov i násled-
ných meta-analýzach. Ako ukázal projekt DYSIS vo všetkých
krajinách sveta, aj na Slovensku nie je situácia pri znižovaní
reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u lipidov dobrá. Celé
tri štvrtiny zo sledovaného takmer 1000 členného súboru pa-
cientov na DYSIS Slovakia malo prítomné kardiovaskulárne
ochorenie, alebo diabetes mellitus. Avšak iba tretina pacien-
tov je liečených statínom efektívne a iba pätina pacientov
s diabetes mellitus je liečená efektívne. Výsledky poukazujú
na veľké rezervy, ktoré máme v manažmente vysokoriziko-
vých pacientov - kardiakov. 

Najväčšia realizovaná štúdia v medicíne dôkazov v posled-
nom období bola štúdia IMPROVE -IT. Jej výsledky sú už za-
kotvené aj v spomenutých posledných odporúčaniach. Ak nie
sú cieľové hodnoty cholesterolu dosiahnuté statínovou lieč-
bou, je potrebné zvážiť kombinovanú hypolipidemickú liečbu
statín/ezetimib (trieda IIa,úroveň dôkazov B). V klinickej praxi
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NEALKOHOLOVÁ TUKOVÁ CHOROBA
PEČENE A DIABEZITA 
/ NON-ALCOHOLIC FATTy LIVER DISEASE

AND DIABESITy
1,2,3,4Belovičová M., 2,4 Fedorková I., 5 Avdičová M., 6 Graňo F. 
1Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Bardejov,
SR/ Slovak society of practical obesitology, • 2Interná am-
bulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pe-
čene, Remedium spol s r.o. SR/ Dept. of internal medicine
with a focus on the diagnosis and treatment of liver disease,
Remedium spol s r.o. • 3Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce,
SR/ St. Elizabeth College of Health and Social Work, Brati-
slava, dept. Prešov and Michalovce, • 4Bardejovské Kúpele
a.s. SR / Bardejovské Kúpele a.s., • 5RÚVZ Banská Bystrica,
SR/Regional Public Health Office, Banská Bystrica, • 6

PRO.MED.CS Praha/PRO.MED.CS, Prague, Czech Republic 

Úvod: Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) pred-
stavuje široké spektrum klinicko-patologických stavov (jed-
noduchá steatóza - steatohepatitída - cirhóza pečene s jej
komplikáciami). Rizikovými faktormi pre rozvoj NAFLD sú:
obezita, diabetes mellitus (DM) 2. typu, hypertriglyceridémia. 

Cieľ práce: zistiť prítomnosť fibrózy pečene prostredníc-
tvom tranzientnej elastografie (TE) u pacientov
s nadváhou/obezitou, ktorí prichádzajú do internej ambulan-
cie za účelom diferenciálnej diagnostiky chorôb pečene. Za-
merať sa podrobnejšie na skupinu pacientov s DM 2.typu.

Metodika: Tranzientná elastografia (TE) je neinvazívna ne-
bolestivá metóda, ktorá meria tuhosť tkaniva pečene (liver
stiffness). Hodnotí rýchlosť šírenia nárazovej vlny v pečeni.
S vysokou presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu pečene.
Vyšetrenia vykonávame na prístroji FibroScan 502 touch,
u obéznych pacientov používame XL sondu. 

Výsledky: Od 12/2015 do 8/2016 sme vyšetrili celkovo
400 pacientov s nadváhou/obezitou, ktorí sa dostavili do
našej ambulancie pre zvýšenie hodnôt aminotransferáz alebo
nález steatózy pečene pri ultrasonografickom vyšetrení du-
tiny brušnej. Analyzovali sme zatiaľ celkovo 324 pacientov
(164 mužov/160 žien). U 16 pac. (10M/6Ž) sme diagnostiko-
vali por. gluk. tolerancie (PGT), DM 2. typu malo celkovo 141
pac. (65M/76Ž). Pacienti s PGT a DM2T tvorili 48.1% súboru
(156/324). Prítomnosť fibrózy pečene (F1 a vyššia) sme zistili
u 134/156 pacientov (85.6% súboru), nález závažnej fibrózy
(F2 a vyšší) sme zistili u 100/156 pacientov s DM 2. typu, čo
predstavuje 64.1% súboru. Fibrózu pečene sme diagnosti-
kovali aj u pacientov bez DM 2. typu (90/168 - 53.6%), zá-
važná fibróza tvorila však len 25.6% súboru (43/168).
U všetkých pac. s nálezom fibrózy pečene sme vykonali difer.
diagnostiku chorôb pečene a začali komplexnú liečbu.

Závery: NAFLD je celosvetovo najrozšírenejšia forma po-
škodenia pečene u dospelých aj detí. TE dosahuje vysoký stu-
peň presnosti pri detekcii fibrózy u pacientov s chron.
chorobami pečene, dá sa použiť v rámci monitorovania stavu
pacienta ako aj na skríning chron. chorôb pečene. Vzhľadom
na vysokú prevaleniu NAFLD u pacientov s DM 2. typu by títo
pacienti mohli profitovať zo skríningu prostredníctvom TE. Je
potrebná interdisciplinárna spolupráca viacerých odborníkov
za účelom včasnej diagnostiky NAFLD a zabránenia jej nesko-
rých komplikácií.

PREVALENCIA METABOLICKéHO SyNDRóMU
PRI STANOVENí CENTRÁLNEj OBEZITy
MERANíM OBVODU PÁSA ALEBO POMEROM
OBVOD PÁSA/VýšKA 
/ THE PREVALENCE OF METABOLIC

SyNDROME UNDER ESTIMATION OF
CENTRAL OBESITy USINg WAIST
CIRCUMFERENCE OR WAIST/HEIgHT RATIO
Csongová M.1,Gurecká R.1, Koborová I.1, Volkovová K.2, Gaj-

doš M.2, Šebeková K.1

1LFUK, Bratislava, • 2LF, SZU, Bratislava, SR / 1Comenius
University Medical Faculty, Bratislava; • 2Medical Faculty,
Slovak Medical University, Bratislava, Slovak Republic

Úvod: Viscerálna obezita je rizikovým faktorom pre vznik
metabolického syndrómu (MS), cukrovky 2. typu a kardiova-
skulárnych ochorení. Medzinárodné organizácie odporúčajú
aproximovať viscerálnu obezitu centrálnou obezitou (CO) me-
raním odvodu pása (OP). Ostatné prospektívne štúdie upred-
nostňujú určenie pomeru obvod pása/výška (waist-to-height
ratio, WHtR) namiesto OP pre stanovenie CO.

Cieľ: Zistiť ktorý spôsob odhadu CO lepšiu asociuje s prí-
tomnosťou MS u dospelých slovenských mužov a žien.

Metódy: Retrospektívne sme analyzovali údaje získané od
857 mužov (28,4±12,8 rokov) a 1191 žien (29,9±12,7
rokov) vo vekovom rozmedzí 18-81 rokov. CO sme klasifiko-
vali ako OP≥94 cm u mužov a 80 cm u žien, alebo
WHtR≥0.50 u oboch pohlaví. Prítomnosť MS sme klasifiko-
vali ak mali CO jedinci prítomné aspoň 2 z nasledovných zna-
kov: STK≥130mmHg; DTK ≥85 mmHg; TAG≥1,7 mmol/l,
HDL-C<1,03 mmol/l u mužov alebo <1,29 u žien,
a FPG≥5,6 mmol/l. 

Výsledky: Podľa OP bolo CO 29% mužov, s prevalenciou
MS 71%. Podľa WHtR bolo CO 46% mužov a prevalencia MS
bola 45%. Pravdepodobnosť (odd ratio) prítomnosti MS pri
stanovení CO podľa OP voči WHtR bola 3,01; CI: 2,15-4,23;- 
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ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ MODERNýCH
ANTIOBEZITíK: NAjNOVšIE DôKAZy
A MANAŽMENT PACIENTOV
/ RELATIVE SAFETy OF NEW OBESITy DRUgS:

LATEST EVIDENCE AND PATIENT
MANAgEMENT
Fábryová Ľ.
MetabolKLINIK s.r.o. Ambulancia diabetológie, porúch lát-
kovej premeny a výživy, Bratislava, SR/ MetabolKLINIK s.r.o.
Department for diabetes and metabolic disorders, Bratislava,
Slovak Republic

Obezita je časté (a čoraz častejšie) mnohopočetnými faktormi
podmienené chronické ochorenie spojené so závažnými ko-
morbiditami Diétne, režimové opatrenia a behaviorálna
terapia by vždy mali byť prvým a následne kontinuálnym
preventívnym a liečebným prístupom. Na opačnom konci
terapeutického kontinua stojí bariatrická/metabolická chirurgia.
Terapeutickú medzeru medzi týmito dvomi prístupmi by
mohla zmeniť farmakoterapia antiobezitikami. Situácia na
trhu antiobezitík sa konečne mení. V súčasnosti je v USA na
dlhodobú chronickú liečbu obezity schválených FDA päť
liekov: orlistat, lorcaserín, phentermín/topiramát ER, naltrexon
SR/bupropión SR a liraglutid 3.0 mg. V EÚ máme momentálne
schválené 3 lieky na chronickú liečbu obezity: orlistat, kom-
bináciu naltrexonSR/bupropion SR a liraglutid 3.0 mg. 

Farmakoterapia antiobezitikami spolu s diétnymi, režimo-
vými a behaviorálnymi opatreniami má potenciál vyplniť te-
rapeutickú medzeru a posilniť výraznejšie dosiahnutie, ako
aj udržanie poklesu hmotnosti.

História farmakoterapie obezity je príbeh plný pádov a zly-
hania antiobezitickej liečby, najmä z dôvodov bezpečnosti
a účinnosti. Udalosti z nedávnej minulosti prispeli k negatív-
nemu dojmu v súvislosti s antiobezitickou liečbou. Pravdou je
však aj to, že mnohí lekári nemali dostatočný tréning a skúse-
nosti s chronickou medikamentóznou liečbou obezity. A v mno-
hom naozaj závisí od erudície a vedomostí lekárov, záleží na
tom komu a za akých medicínskych okolností budeme nové
antiobezitiká indikovať, sledovať ich účinnosť a bezpečnosť

Čo nám hovoria realizované klinické štúdie o možných ne-
žiaducich udalostiach v súvislosti s „novými“ antiobezitikami,
ako im predchádzať v klinickej praxi, ak ich zvládnuť pokiaľ
vzniknú?

Budúcnosť bude patriť takej antiobezitickej terapeutickej
stratégii (monoterapii alebo kombinačnej liečbe), ktorá
v účinnosti pri dosahovaní a udržaní poklesu hmotnosti bude
rivalom bariatrickej/metabolickej chirurgii, bude bezpečná
s minimálnym množstvom nežiaducich udalostí a súčasne

bude viesť nielen k ovplyvneniu kardiometabolických riziko-
vých faktorov, ale aj ku poklesu kardiovaskulárnej morbidity
a mortality.

POLyPILL – NOVý PRíSTUP V LIEČBE
OBéZNyCH HyPERTONIKOV
S DySLIPIDéMIOU 
/ POLyPILL - A NEW APPROACH TO THE

TREATMENT OF OBESE PATIENTS WITH
HyPERTENSION AND DySLIPIDAEMIA 
Fábryová Ľ.
MetabolKLINIK s.r.o. Ambulancia diabetológie, porúch lát-
kovej premeny a výživy, Bratislava, SR / MetabolKLINIK
s.r.o. Dept. for diabetes and metabolic disorders, Bratislava,
Slovak Republic

Obezita je chronické ochorenie spojené s kardiometabolic-
kými komorbiditami (artériová hypertenzia, aterogénna dy-
slipidémia, rôzne stupne porúch metabolizmu glukózy).

Tieto ochorenia sú v priamom spojení so zvýšeným kardio-
vaskulárnym rizikom a vyšším rizikom kardiovaskulárnej
mortality. Je to dôsledkom toho, že kardiometabolické ko-
morbidity sa nevyskytujú izolovane, väčšinou dochádza u tej
istej osoby ku súbežnému výskytu viacerých rizikových
faktorov. Koexistencia viacerých rizikových faktorov neznamená
jednoduché sčítanie ich efektu, výsledný efekt rizika sa rovná
násobku individuálnych efektov.

Z Framinghamskej štúdie máme údaje o 60-70 % preva-
lencii artériovej hypertenzie a obezity (obézne ženy 64%,
obézni muži 78%). Jeden z dvoch hypertonikov má súčasne
dyslipidémiu (údaje z prierezovej štúdie iSEARCH). Z priere-
zových štúdií NHANES vyplýva, že dvaja z troch sledovaných
pacientov majú nekontrolovanú hypertenziu súčasne s dysli-
pidémiou. Nekontrolovaná artériová hypertenzia súčasne
s vysokými hodnotám lipidového spektra 3,5 násobne zvy-
šuje kardiovaskulárne riziko. Jednou z hlavných príčin nedo-
statočnej kontroly krvného tlaku a dyslipidémie je aj čoraz
častejšie spomínaná adherencia, ktorá klesá s počtom stúpa-
júcich medikamentov. Na druhej strane vieme, že prvé pra-
videlné a dôsledné užívania antihypertenzív a hypolipidemík
vedie k signifikantnému poklesu kardiovaskulárnych príhod.
Problém môže vyriešiť príchod kombinácie účinných látok
v jednej tablete – polypill (takýto trend je viditeľný pri väčšine
chronických ochorení).

Kombinácia atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín
je vítaným riešením v manažmente pacientov s kumuláciou
kardiometabolických rizikových faktorov.
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sa stále stretávame so skupinami pacientov, u ktorých lie-
čebné ciele nedokážeme dosiahnuť ani pri maximálnej tole-
rovanej dávke statínom, alebo pri intolerancii statínov, alebo
u pacientov, kde je liečba statínom kontraindikovaná. V tomto
prípade ako druhá voľba prichádza do úvahy aj liečba inhi-
bítorom absorpcie cholesterolu z čreva. V štúdii IMPROVE-IT
podskupina, ktorá najviac profitovala z kombinovanej liečby
simvastatín+ezetimib boli pacienti s diabetes mellitus, mala
absolútny i relatívny benefit. V predšpecifikovanej skupine
pacientov s diabetes mellitus (4933 pacientov s vysokým kar-
diovaskulárnym rizikom) kombinovaná liečba nezvyšovala
incidenciu nového diabetes mellitus (HR:1,04(98%CI: 0,94-
1,15, p=0,46). Liečbou došlo ku významne lepšiemu ovplyv-
neniu ako hladiny LDL-cholesterolu, tak i systémového zápalu
(hsCRP). Tento benefit u diabetikov bol pre zníženie závaž-
ných príhod ako infarkt myokardu a náhla cievna mozgová
príhoda. Bola tiež dokázaná účinnosť i bezpečnosť kombino-
vanej hypolipidemickej liečby u viac ako 100 000 paciento-
rokov.

VARIABILITA LIPIDOV V KRVI A MOŽNOSTI
LIEČBy INHIBíTORMI PCSK-9 
/ BLOOD LIPID VARIABILITy AND POSSIBILITy

OF TREATMENT WITH PCSK-9 INHIBITION
Dukát A.
II.interná klinika LFUK v Bratislave, SR / 2nd.Department of
Internal medicine in Bratislava, Slovak Republic

Variabilita vo svojich prejavoch je všeobecnou charakteristikou
všetkých biologických systémov. Je podmienená vnútornými
(tzv. intrinsic) a vonkajšími (tzv. extrinsic) faktormi. Genetické
faktory a faktory vonkajšieho prostredia sa vzájomne ovplyvňujú
a výsledným prejavom je variabilita prejavov a činností
živého organizmu. Kým o variabilite frekvencie srdca, variabilite
krvného tlaku, či variabilite glykémie vieme podstatne viac,
o variabilite lipidov v krvi vieme zatiaľ oveľa menej. Tak, ako
je tomu vo väčšine biologických systémov, hladiny lipoproteínov
séra sú dynamické a komplexne odrážajú homeostázu syntézy
cholesterolu, jeho absorpciu z čreva, klírens v pečeni a vylu-
čovanie stolicou. Variácie hladín lipidov môžu byť zapríčinené
dvoma zásadnými faktormi: biologickými a analytickými,
okrem nich je potrebné ešte uvažovať aj o sekundárnych prí-
činách dyslipidémie. Jedným z najdôležitejších zistených
asociácií variability krvných lipidov ku kardiovaskulárnym
ochoreniam je infarkt myokardu. 5-ročné sledovanie pacientov
so STEMI z hľadiska variability LDL a HDL cholesterolu pre-
ukázalo, že ich variabilita sledovaná po 2 mesiacoch po pre-

pustení bola dôležitým nezávislým prognostickým prediktorom
(závažné kardiovaskulárne príhody, vrátane úmrtia, infarkt
myokardu, neplánovaná revaskularizácia a hospitalizácia pre
srdcové zlyhanie). Variabilita lipidov od návštevy k návšteve
je teda citlivým prediktorom dlhodobého rizika závažných
kardiovaskulárnych príhod u pacientov po prekonanom akút-
nom koronárnom syndróme. Táto nová koncepcia stavia nové
otázky aj z hľadiska štandardov liečby, pretože doteraz sa
klinická prax zameriavala iba na dosahovanie odporúčaných
cieľových hodnôt LDL-C. Pre niektoré fyziologické hodnoty
(napr. HRV) je vysoká variabilita frekvencie srdca funkciou
zdravého fyziologického stavu. Pre iné (napr. BPV) je zvýšená
variabilita krvného tlaku spojená s poškodením cieľových
orgánov, kardiovaskulárnou a celkovou mortalitou. Podobne
je to i pri variabilite glykémie u pacientov s diabetes mellitus.
Vysoká variabilita LDL-cholesterolu predikuje aj cerebrova-
skulárne príhody, je asociovaná so zníženými kognitívnymi
funkciami a zníženým cerebrálnym prietokom. Napokon va-
riabilita LDL je vo vzťahu ku zvýšenému kardiovaskulárnemu
riziku aj u pacientov na statínovej liečbe a predstavuje celkom
nezávislý mechanizmus kardiovaskulárneho rizika. V tomto
kontexte sú veľké očakávania z celkom nového prístupu hy-
polipidemickej liečby inhibítormi PCSK-9. S touto liečbou
sú už k dispozícii dôkazy, že dokážu ovplyvniť vysokú variabilitu
LDL-cholesterolu, a tým prispieť ku vyššiemu benefitu z liečby
oproti porovnateľnej liečbe s vysokodávkovaným statínom
v monoterapii. Liečba inhibítorom PCSK-9 (napr. evolocu-
mabom) na ovplyvnenie fluktuácií LDL cholesterolu zatiaľ
nie je celkom známa, ale doterajšie sledovania poukazujú
na významné a vyrovnané dosahovanie požadovaných
cieľových hladín LDL cholesterolu. Veľmi sa očakávajú výsledky
ukončenia tzv. outcomových štúdií (napr. FOURIER). Novou
paradigmou hypolipidemickej liečby sa stáva vysokointen-
zifikovaná liečba znižovania LDL cholesterolu inhibíciou
PCSK-9 oproti vysokointenzifikovanej liečbe monoterapiou
statínmi. Stratégia významného znižovania hladín LDL cho-
lesterolu jednoznačne preukázala v medicíne dôkazov vý-
znamné zníženie rizika aterotrombotických príhod. Zlepšenie
prognózy vysokorizikových pacientov ďalšou modifikáciou
metabolizmu lipoproteínov PCSK-9 inhibíciou nad rámec
liečby statínom predstavuje dôležitú súčasť sekundárnej kar-
diovaskulárnej prevencie už v krátkej budúcnosti. 

- 
32

-
Abstrakty - Lekárska sekcia Abstrakty - Lekárska sekcia



4. – 5. november 2016 Abstrakty/Abstracts

- 
35

-

XIV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

METABOLICKÁ CHIRURgIA V LIEČEBNOM
ALgORITME OBéZNyCH DIABETIKOV 2. TyPU 
/ METABOLIC SURgERy IN THE TREATMENT

ALgORITHM OBESE TyPE 2 DIABETIC
PATIENTS
Fábryová Ľ.
MetabolKLINIK s.r.o. Ambulancia diabetológie, porúch lát-
kovej premeny a výživy, Bratislava SR / MetabolKLINIK
s.r.o. Dept. for diabetes and metabolic disorders, Bratislava,
Slovak Republic

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je spojený s vážnymi kom-
plexnými metabolickými poruchami, ktoré vedú k zvýšenej
morbidite, mortalite a k nadmernej záťaži zdravotného sys-
tému. Pokiaľ dôjde k rozvoju ochorenia napriek snahe o pre-
venciu rozvoja obezity a následne DM 2. typu, je potrebné,
aby títo vysokorizikoví pacienti mali prístup ku všetkým efek-
tívnym možnostiam liečby.

Prvou líniou v liečbe obézneho diabetika 2. typu je kombi-
nácia nízkokalorickej diéty, zvýšenej pohybovej aktivity a be-
haviorálnej terapie (táto kombinácia je konštantnou
a neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej liečby). Motivácia rizi-
kových osôb na dodržiavanie dlhodobých, celoživotných diét-
nych a režimových opatrení je veľmi náročná a často zlyháva.
A práve tu nachádza svoje miesto “ďalšia línia” - medikamen-
tózna liečba - zameraná nielen na redukciu a udržanie hmot-
nosti, ale aj ovplyvnenie kardiometabolického rizikového
profilu, ovplyvnenie KV morbidity a mortality (antidiabetiká,
antiobezitiká). Ako vidíme zo samotného pokroku vo farma-
koterapii diabetikov 2. typu (GLP-1 RA, DPP-4i) gastrointesti-
nálny trakt predstavuje klinicky aj biologicky veľmi dôležitý
cieľ v ich manažmente. 

Mnohé gastrointestinálne operácie, vrátane parciálnej ga-
strektómie vedú k dramatickému zlepšeniu DM 2. typu.
Početné randomizované klinické štúdie, hoci krátko alebo
stredne dlho trvajúce, demonštrovali po bariatrických/meta-
bolických zákrokoch vynikajúce výsledky dosahovania gly-
kemickej kontroly, ako aj redukcie kardiovaskulárnych
rizikových faktorov. Na ich základe by mala byť metabolická/ba-
riatrická chirurgia odporúčaná v starostlivo indikovaných prí-
padoch v liečbe diabetikov 2. typu. Jedná sa o diabetikov 2.
typu s BMI ≥ 40 kg/m2, bez ohľadu na úroveň kontroly
glykémie alebo komplexnosť režimu antidiabetickej medi-
kamentóznej liečby. Po bariatricko/metabolickej chirurgii je
možné siahnuť aj u pacientov s BMI 35.0 – 39.9 kg/m2 s ne-
adekvátnou kompenzáciou DM napriek optimálnej zdravotnej
starostlivosti na orálnych a/alebo injekčných antidiabetikách
(vrátane inzulínu). V súčasnosti sa hranica BMI posúva už aj

do oblasti BMI 30.0- 34.9 kg/m2.
Po bariatrických/metabolických zákrokoch je potrebný sú-

stavný a dlhotrvajúci monitoring mikronutrientov, nutričnej
suplementácie, ako aj sledovanie a postoperačný manaž-
ment pacientov na základe národných a medzinárodných od-
porúčaní odborných spoločností.

Napriek nárastu dôkazov pre významné benefity bariatric-
kej/metabolickej chirurgie u diabetikov 2. typu v súčasných
existujúcich algoritmoch pre manažment diabetikov meta-
bolická chirurgia zatiaľ chýba. Celosvetový trend uznania a za-
radenia metaoblickej/bariatrikej chirurgie ako možnosti
liečby obéznych diabetikov 2. typu môže v súčasných sloven-
ských podmienkach naraziť na viaceré praktické problémy.

MONOgéNOVÁ OBEZITA NA SLOVENSKU:
VýSLEDKy SKRíNINgU V ROKOCH 2009-
2015
/ MONOgENIC OBESITy IN SLOVAKIA:

RESULTS OF SCREENINg DURINg 2009-
2015
1Gašperíková D., 1,2Staníková D., 1Surová M., 2Tichá Ľ., 2Lobot-
ková D., 1Škopková M., 1Gabčová D1, 1,2 Staník J., 1Klimeš I.
1DIABGENE a Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu,
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske cen-
trum SAV, Bratislava, SR / 1 DIABGENE and Laboratory of
diabetes and metabolic disorders, Institute of Experimental
Endocrinology, Slovak Academy of Sciences Biomedical
Centre, Bratislava, Slovak Republic • 21. detská klinika LFUK
a DFNsP Bratislava, SR / Pediatric Department Faculty of
Medicine and Faculty Hospital Bratislava, Slovak Republic

Úvod: Monogénovú formy obezity sú pomerne novou sku-
pinou, kde porucha vzniká na základe genetického defektu.
Monogénové formy majú veľmi podobné klinické prejavy
ako polygénové formy obezity, preto odlíšenie na základe
DNA diagnostiky je dôležité, a to nielen pre špecifický ma-
nažment pacientov, ale aj pre prognózu ochorenia (včasná
diagnostika vzhľadom na vznik ťažkej až morbídnej obezity
je veľmi potrebná). 

Cieľ: Cieľom práce bolo v rokoch 2009-2015 v spolupráci
s detskými endokrinológmi z celého Slovenska, vyhľadať pa-
cientov s klinickým podozrením na monogénovú obezitu, vy-
konať u nich DNA analýzu cieľových génov, definovať fenotyp
pacientov a koreláciu medzi fenotypom a genotypom a apli-
kovať výsledky do klinickej praxe. 

Pacienti a metódy: Celkovo sme prijali biologický materiál
od 565 probandov, pričom DNA analýza cieľových génov
(MC4R, SIM1, LEP, LEPR a POMC) sa vykonala metódomai sek-- 
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venovania podľa Sangera a MLPA, a to u pacientov so začiat-
kom obezity do 11. roku života. 

Výsledky: V rokoch 2009-2015 sme ako najčastejšiu prí-
činu monogénovej obezity identifikovali mutácie génu pre
MC4R (311 analyzovaných jedincov), ktoré sa našli u 0,9 %
obéznych detí (3 probandi), čo radí Slovensko medzi krajiny
s najnižším výskytom tohto typu monogénovej obezity.
V géne SIM1 sme identifikovali v súbore 113 obéznych detí
so vznikom obezity do 5. roku života novú mutáciu u jednej
probandky. 

Záver: Najčastejšou príčinou monogénovej obezity na Slo-
vensku sú mutácie génu MC4R. Napriek tomu, že monogé-
nová obezita je zriedkavou príčinou obezity na Slovensku, je
vyhľadávanie týchto pacientov dôležité, pre ich špecifický ma-
nažment a liečbu.

Podporené: VEGA 02/166/14

EXISTUjE METABOLICKy ZDRAVÁ OBEZITA?
/ DOES METABOLICALLy HEALTHy OBESITy

EXIST?
1Hainer V., 1Zamrazilová H., 1Kunešová M., 1,2Aldhoon-Hai-
nerová I.
1 Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický
ústav, Praha, ČR / Obesity Management Centre, Institute of
Endocrinology, Prague, Czech Republic • 2 Klinika dětí
a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu
a výživy, 3. lékařská fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ČR / Department
of Pediatrics and Centre for Research of Diabetes, Metabolism
and Nutrition, Third Faculty of Medicine, Charles University
and the Faculty Hospital Královské Vinohrady, Prague,
Czech Republic

Obezita je považovaná za významný nezávislý rizikový fak-
tor kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Je rov-
něž spojena s vyšší celkovou i kardiovaskulární mortalitou.
U některých jedinců však navzdory zmnožení tělesného tuku
nejsou kardiometabolická rizika přítomna. Taková obezita se
označuje jako metabolicky zdravá obezita (MZO). Pro určení
obezity jako MZO či metabolicky nezdravé (rizikové) se po-
užívají různá kritéria. MZO je charakterizována buď nepřítom-
ností jednotlivých složek metabolického syndromu (či
přítomností pouze jedné jeho komponenty) nebo absencí in-
zulinové rezistence. Ta se obvykle v epidemiologických stu-
diích určuje podle homeostatického modelu inzulinové
rezistence (HOMA-IR). MZO se někdy též označuje jako me-
tabolicky benigní či inzulin senzitivní obezita. MZO charak-
terizují gynoidní distribuce tělesného tuku s preferenčním

ukládáním tělesného tuku v podkoží, absence steatózy jater
a kosterního svalu, přítomnost menších adipocytů a méně
vyjádřené známky chronického zánětu s menším výskytem
makrofágů v tukové tkáni.

Prevalence MZO se velmi liší nejen v závislosti na použité
definici, ale i na věku, pohlaví a etnicitě. Mezi obézními je-
dinci se udává v širokém rozmezí: od 3,0 do 55,0 %. Vyšší vý-
skyt MZO bývá u mladších jedinců. Ve skupině 710 obézních
adolescentů jsme zjistili vyšší prevalenci MZO u dívek (53,1
%) než u chlapců (41,9 %). 

Často se diskutuje otázka, zdali MZO skutečně existuje. Me-
tabolicky zdraví obézní bezpochyby existují, avšak zatím ne-
máme v klinické praxi k dispozici dostatečně citlivé metody
k určení individuálního metabolického zdraví. V současnosti
se tak k MZO řadí jak jedinci, jejichž metabolická rizika jsou
srovnatelná s metabolicky zdravými normosteniky, tak i ti,
u nichž nebyla metabolická rizika odhalena běžným klinic-
kým vyšetřením. Metabolické zdraví u všech hmotnostních
kategorií bývá často přechodným fenotypem, který je ovliv-
ňován interakcí genotypu, etnicity, pohlaví a stárnutí se změ-
nami životního prostředí a životního stylu. Nicméně
u obézních adolescentů jsme v souhlase s předchozími stu-
diemi jiných autorů neprokázali souvislost metabolického
zdraví, resp. inzulinové senzitivity s většinou sledovaných fak-
torů životního stylu a s jídelním chováním posuzovaným do-
tazníkem Eating Inventory. Na druhé straně se ukázalo, že
metabolické zdraví definované HOMA-IR významně predikují
hormony, přičemž některé z hormonálních prediktorů jsou
pohlavně specifické. Úkolem do budoucna bude definovat
jak dostatečně citlivé a klinicky dostupné markery metabo-
lického zdraví, resp. metabolických rizik, tak faktory, které de-
terminují perzistenci MZO.

ZMENy gIT-U PO BARIATRICKýCH /
METABOLICKýCH OPERÁCIÁCH
/ CHANgES IN gASTROINTESTINAL TRACT

AFTER BARIATRIC/METABOLIC SURgERIES
1Holéczy P., 2Hanousek M , 2 Fojtík, P., 1Bolek M., 1Foltys, A.
1 Chirurgické oddelenie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostra-
va-Vítkovice, ČR / Dept. of surgery, Vítkovice Hospital a.s.,
Ostrava-Vítkovice, Czech Republic • 2 Gastroenterologické
oddelenie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava- Vítkovice,
ČR / Dept. of gastroenterology, Vítkovice Hospital a.s.,
Ostrava-Vítkovice, Czech Republic 

Úvod: Bariatrická chirurgia sa v poslednej dekáde transfor-
muje na metabolickú chirurgiu resp. na bariatricko/metabo-
lickú chirurgiu. Zdôrazňuje sa predovšetkým pozitívny efekt
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vyššiu preferenciu pre potraviny obsahujúce kyselinu linolovú
(24,71%, p<0,05) a ikozénovú (21,13%, p<0,05). Potravinová
preferencia pre kyselinu linolovú (C18:2n-3),  ikozénovú
(C20:1), behenovú (C22:0) a arachovú (C20:0) negatívne aso-
ciovala s BMI (R=-0,30/R=-0,29/R=-0,34/R=-0,32; p<0,01),
s množstvom telesného tuku (R=-0,24/R=-0,23/R=-0,29/
R=-0,27; p<0,05), podkožného tuku (R=-0,25/R=-0,23/R=
-0,30/R=-0,27; p<0,05) a s obvodom pása (R=-0,24/
R=-0,23/R=-0,27/R=-0,26; p<0,05) a pozitívne s indexom
voľnočasovej pohybovej aktivity (R=0,22/R=0,22/R=0,23/R=
0,22; p<0,05). Pozitívna korelácia bola aj medzi preferenciou
pre uvedené kyseliny a inzulínovou senzitivitou
(R=0,23/R=0,23/R=0,23/R=0,21; p<0,05). Metabolická
flexibilita (∆RQ) pozitívne asociovala s preferenciou pre po-
traviny obsahujúce n-3 polynenasýtené mastné kyseliny, ky-
selinu dokozahexaénovú (R=0,36;p<0,02) a kyselinu eiko-
zapentaénovú (R=0,30;p<0,05).

Záver: Preferencia pre špecifické mastné kyseliny je vo
vzťahu k parametrom obezity a inzulínovej senzitivity. Prefe-
rencia pre potraviny bohaté na n-3 polynenasýtené mastné
kyseliny sa spája s metabolickou flexibilitou jedinca. Môžeme
predpokladať, že špecifické zloženie mastných kyselín v po-
trave moduluje telesné zloženie a metabolický profil jedinca.

Grantová podpora: LipidomicNET, EASD New Horizons,
VEGA 2/0191/15

EFEKT 3-MESAČNEj TRéNINgOVEj
INTERVENCIE NA METABOLICKé ZDRAVIE,
FyZICKÚ ZDATNOSŤ A KOSTROVý SVAL
U SENIOROV 
/ EFFECT OF 3-MONTH EXERCISE

INTERVENTION ON METABOLIC HEALTH,
PHySICAL FITNESS AND SKELETAL MUSCLE
IN SENIORS 
Janáková Z.1,2, Vajda M.3, Krumpolec P.2, Slobodová L.1,2, Tir-

páková V. 5,3, Vallová S.1,2, Sedliak M.3, Krššak M. 6,7, Just Ku-
kurová I.6,7, Valkovič P.4, Ukropcová B.2,1, Ukropec J.2

1Ústav patologickej fyziológie LFUK, Bratislava, SR / Institute
of Pathological Physiology, Faculty of Medicine Comenius
University, Bratislava, Slovak Republic; • 2Ústav experimen-
tálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava,
SR / Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical
Research Center SAS, Bratislava, Slovak Reúublic; • 3Fakulta
telesnej výchovy a športu UK, Bratislava, SR / Faculty of
Physical Education and Sports, Comenius University, Brati-
slava, Slovak Reublic; • 4II. Neurologická klinika LFUK
a UNB, Bratislava, SR / 2nd Department of Neurology,
Faculty of Medicine and University Hospital, Bratislava,

Slovak Republic; • 5Slovenská zdravotnícka univerzita v Bra-
tislave, SR/ Slovak Medical University in Bratislava, Slovak
Republic; • 6 Department of Biomedical Imaging and Ima-
ge-guided Therapy, Centre of Excellence – High Field MR,
Viedeň, Rakúsko/ Vienna, Austria; • 7Christian Doppler La-
boratory for Clinical Molecular MR Imaging, Viedeň, Rakúsko/
Vienna, Austria

Úvod: Postupné ubúdanie objemu a funkcie kostrového
svalu počas starnutia prispieva k zhoršovaniu fyzickej kondí-
cie ako aj metabolického zdravia seniorov. Pravidelné cviče-
nie však má pozitívne účinky na zdravie jedinca bez ohľadu
na vek.

Cieľ práce: Cieľom bolo preskúmať účinky3-mesačného
tréningového programu na klinicko-metabolické parametre
a fenotyp kostrového svalu u seniorov.

Súbor a metódy: 14 dobrovoľníkov (8M/6Ž; 64,9±7,6r.;
BMI=28,0±4,1kg/m2) podstúpilo 3-mesačný kombinovaný
aeróbne-silový tréning 3x1hod týždenne. Vyhodnotené bolo
telesné zloženie (kvadrupedálna bioimpedancia), metabo-
lický fenotyp (oGTT, nepriama kalorimetria), fyzická zdatnosť
(Rockportov test chôdze/VO2max), svalová sila (dynamomet-
ria), motorické funkcie (10m test chôdze), typ a veľkosť sva-
lových vlákien z m. vastus lateralis (histochémia) a obsah
karnozínu vo svale (1H-MRS).

Výsledky: Po 3 mesiacoch tréningu bolo znížené % teles-
ného tuku (p<0,05), zvýšené % svalu (p<0,05), zlepšená glu-
kózová tolerancia (2h glykémia p<0,05; plocha pod
glykemickou krivkou oGTT p<0,01), VO2max (p<0,001), ba-
zálny výdaj energie (p<0,001), rýchlosť chôdze (p<0,01)
a max. sila kontrakcie svalov dolných končatín (MaxSK) pri
extenzii v kolennom kĺbe (MaxSK, p<0,05). Zvýšilo sa aj za-
stúpenie rýchlych svalových vlákien oproti pomalým
(p<0,01), a ich veľkosťna priečnom priereze korelovala s 2h
glykémiou (p<0,05; R=-0,41), množstvom svalovej hmoty
(p<0.01; R=0,49), MaxSK flexie (p<0,001; R=0,61) a ex-
tenzie (p<0,01; R=0,45), maximálnou aeróbnou kapacitou
VO2max ((p<0,05; R=0,47), a tiež s obsahom karnozínu vo
svale (p<0,05; R=0,49). 

Záver: Tréningová intervencia mala benefičné účinky na
glukózový metabolizmus, telesné zloženie, fyzickú zdatnosť
ako aj na zloženie svalových vlákien. Asociácie medzi veľkos-
ťou svalových vlákien a fyzickou zdatnosťou, glukózovou to-
leranciou a karnozínom podporujú význam fenotypu vlákien
pre metabolickú a funkčnú kapacitu kostrového svalu, ale aj
pre metabolické zdravie jedinca.

Grantová podpora: SAS – NSC Joint Research Cooperation
grant 2013/17, VEGA 2/0191/15 VEGA 2/0180/15.
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chirurgickej intervencie na diabetes mellitus 2. typu a tiež na
ďalšie komorbidity sprevádzajúce závažnú obezitu. Baria-
trická/metabolická operácia zásadným spôsobom mení ana-
tómiu i fyziológiu proximálneho GIT-u.

Cieľ a metodika: Cieľom tejto práce je predstaviť existu-
júce štandardné operácie, uviesť novinky nielen chirurgické
ale aj endoskopické a upozorniť na zmeny GIT-u, ktoré priná-
šajú. Spolu s tým referovať aj o najčastejších komplikáciách
a ich riešení.

Výsledky: Na našom oddelení sa venujeme bariatrickej
chirurgii od r. 2005. V posledných 5 rokoch vykonávame
ročne viac ako 120 primárnych výkonov a viac ako 30 reope-
rácií pre komplikácie v dlhodobom odstupe od operácie. Za
tú dobu sa zmenilo spektrum výkonov a mení sa aj indikačná
filozofia. Esenciálny význam má multiodborová spolupráca
v príprave na operáciu aj tiež v pooperačnom sledovaní.

Záver: Epidémia obezity má vzostupný trend a je možné
predpokladať aj nárast počtov bariatrických/metabolických
operácií. Tieto by mali byť vykonávané na špecializovaných
pracoviskách. S pribúdajúcimi počtami pacientov je nutné
počítať s tým, že sa s nimi budú stretávať aj iné chirurgické
pracoviská. Myslíme si, že je užitočné, keď budú o zmenách
proximlneho GIT-u vyvolaných batriatickými/metabolickými
operáciami oboznámení odborníci naprieč medicínskym
spektrom.

ADjUSTABILNI BANDAŽ
ŽALUDKU/ADjUSTABLE gASTRIC BANDINg

M. Hrubý
Chirurgicke odděleni Krajska nemocnice Liberec a.s., pra-
coviště Panochova nemocnice Turnov, ČR/ Department of
Surgery Regional Hospital Liberec a.s. Panocha Hospital,
Czech Republic

Cíl: Presentace mediálně nejznámější bariatrické operace
v České republice, principy operace, výsledky, komplikace.

Metoda: rešerše literatury, vlastni zkušenost z let 2003–
2016

Výsledky: V tomto roce je to pravě 30 let od uvedeni ban-
dáže silikonovým kroužkem (Kuzmak 1986). Po adaptaci teto
metody pro laparoskopickou techniku dosáhla táto operace
výrazně oblibyna počátku tohoto milénia, a těsně se přiblížila
dominantní bariatricke metodě – gastrickému bypassu. Chi-
rurgy zaujala jednoduchost operace, mala invazivita a z toho
plynouci mala frekvence časných komplikaci (v prvních 30
dnech po operaci). Rovněž povzbudivé byly iniciální krátko-
dobé výsledky (1–2 roky). Dlouhodobější výsledků však při-

nesly určitě rozčarovaní – byly horši ve srovnaní zejména s ga-
strickým bypassem, ale zejména se s časem od operace zvy-
šovala frekvence pozdních komplikaci: intolerance bandáže,
migrace bandáže, slippage bandáže. V některých sestavách
potom procento reoperaci pro tyto komplikace dosáhlo až
60%. U pacientů s dobrou toleranci bandáže potom dlouho-
dobý úbytek nadváhy kolísá pod 50%. To vše vede k výraz-
nému ústupu od teto operace v posledních letech, někteří
autoři dokonce nedoporučuji další užití této techniky

POTRAVINOVÁ PREFERENCIA, OBEZITA,
INZULíNOVÁ SENZITIVITA A METABOLICKÁ
FLEXIBILITA: EXISTUjE PREPOjENIE? 
/ FOOD PREFERENCE, OBESITy, INSULIN

SENSITIVITy AND METABOLIC FLEXIBILITy:
IS THERE A CONNECTION? 
Jacková L.1, Slobodová L.2, Krumpolec P.2, Baláž M.1, Kur-
diová T.1, Belan V.3, Ukropcová B.2,1, Ukropec J.1

1Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske cen-
trum SAV, Bratislava, SR / Institute of Experimental Endo-
crinology, Biomedical Research Center SAS, Bratislava,
Slovak Republic; • 2Ústav patologickej fyziológie LFUK,
Bratislava, SR / Institute of Pathological Physiology, Faculty
of Medicine Comenius University, Bratislava, Slovak Republic;
• 3Rádiologické oddelenie, Univerzitná nemocnica, Univerzita
Komenského, Bratislava, SR / Department of Radiology,
University Hospital, Comenius University, Bratislava, Slovak
Republic

Úvod: Potravinová preferencia spoluurčuje nielen zloženie
nášho tela, ale aj rovnováhu metabolických procesov, ktoré
rozhodujú o našom metabolickom zdraví. 

Cieľ: Stanoviť potravinovú preferenciu na úrovni mikro-
nutričného zloženia u ľudí s obezitou, prediabetom a diabetom
2 typu a porovnať ju s preferenciou metabolicky zdravých
štíhlych jedincov. 

Metódy: Pomocou dotazníka sme zistili potravinovú pre-
ferenciu u štíhlych (n=24, BMI=23,1±0,4kg/m2) a obéznych
mužov (n=21, BMI=29,8±0,5kg/m2), ako aj u mužov s pred-
iabetom (n=23; BMI=31,4±0,7kg/m2) a T2D (n=14,
BMI=48,8±2,2 kg/m2). Následne sme definovali mikronutričné
zloženie preferovanej potravy. Pohybová aktivita sa merala
akcelerometrom a dotazníkom. Množstvo telesného tuku sa
stanovilo bioimpedanciou a distribúcia abdominálneho tuku
pomocou MRI. Citlivosť na inzulín sa merala euglykemickou
hyperinzulinemickou zámkou a bazálny výdaj energie ne-
priamou kalorimetriou.

Výsledky: V porovnaní s obéznymi mali štíhli jedinci
- 
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EFEKTIVITA jEDNOTLIVýCH BARIATRICKýCH
/ METABOLICKýCH OPERACí 
/ EFFECTIVENESS OF THE VARIOUS

BARIATRIC / METABOLIC OPERATIONS
Kasalický M. 1,2, Koblihová E. 1

1Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, ČR / Department
of Surgery, 2nd Faculty of Medicine and Central Military
Hospital, Prague, Czech Republic • 2Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava, SR / Faculty
of Health and Social Work, Trnava University, Trnava, Slovak
Republic

Současná dvojitá pandemie obezity a cukrovky druhého
typu není na ústupu, ale je tomu právě naopak a nelze
v krátké době očekávat její oslabení. Česká republika se řadí
na jedno z předních míst v prevalenci obezity v Evropě. 

Pro obézní jednice, u kterých opakovaně selhává konzerva-
tivní léčba a jejich BMI přesahuje 40, respektive 35 v případě
rozvinutého syndromu inzulínové rezistence, je velmi efek-
tivní možností léčby bariatrie. Celosvětově se za posledních
dvacet let celkový počet operací pro léčbu obezity nebo me-
tabolického syndromu zvýšil ze 40 tisíc v roce 1994 na více
jak 500 tisíc operací provedených v roce 2015. 

Z výsledků recentních studií vyplývá, že ve střednědobém
časovém horizontu je metoda sleeve gastrectomy stejně
účinná jako gastrický bypass, jen s pozvolnějším zlepšením
či vyléčením DM2. Obě metody jsou při léčbě obezity a DM2
efektivní v 65 – 79 %. V některých studiích je efektivita těchto
metod uváděna i nad 80 %. Vyšší efektivita gastrického by-
passu na rychlost léčby DM2 je vysvětlována vyloučením duo-
dena a orální části jejuna z pasáže stravy a tím zamezením
kontaktu střevní sliznice s chymem. V současnosti třetí ne-
jpoužívanější metoda žaludeční bandáže je dlouhodobě
efektivní jen asi u 30 % morbidně obézních, kteří jsou
schopni trvale udržet vysokou compliance k metodě a léčbě. 

Nejefektivnější metabolickou operací je jistě biliopankre-
tická diverze, buď typu Scopinaro, nebo duodenálního swit-
che. U těchto metod je efektivita léčby DM2 uváděna v 90 –
95%. Ale obě metody jsou zatíženy vyšším procentem kom-
plikací a výskytu deficitu mikronutrientů, anemie, hypopro-
teinaemie, atd.

K bariatrii jsou dnes nemocní indikováni multioborovým
týmem, ve kterém by neměl chybět chirurg, obezitolog, dia-
betolog, psycholog nebo nutriční specialista. Mezi nejzáklad-
nější indikační kritéria pro bariatrickou/metabolickou
chirurgii u nemocných ve věku 18-60 let je BMI≥40 kg/m2,
respektive BMI≥35 kg/m2 při výskytu komorbidit s obezitou
souvisejících, u kterých je předpoklad zlepšení onemocnění
po chirurgickém zásahu na gastrointestinálním traktu a kdy

tato operace může vést k metabolickému zlepšení nebo
k dlouhodobé redukci hmotnosti. 

SLEEVE gASTREKTóMIA PLUSy-MíNUSy
/ SLEEVE gASTRECTOMy PLUS-MINUS

Keher I., Dobrovodský A., Figurová E., Bohunická L.
Chirurgická klinika FN Trnava, SR / Department of surgery
Faculty Hospital, Trnava, Slovak Republic 

Sleeve gastrectomia sa v posledných rokoch stala druhou
najčastejšie vykonávanou bariatricko- metabolickou operá-
ciou. V našom súbore pacientov za 7 rokov je najpočetnejšou
operáciou. Obľúbenou sa stala pre jej pomernú jednodu-
chosť a nízke percento včasných a aj neskorých komplikácií.
Významným faktorom pre ktorý je obľúbená je aj jej ne-
sporný metabolický efekt. V ďalšej časti prednášky autori ro-
zoberajú zásady správnej techniky, aby bol dosiahnutý želaný
efekt operácie a najčastejšie komplikácie vo vlastnom súbore
pacientov. Záverom sú analyzované jej negatíva a ďalšie mož-
nosti liečby u pacientov so zlyhaním po sleeve gastrektómii. 

UMELé SLADIDLÁ /ARTIFICIAL SWEETENERS
Kissová V.
Interná klinika FN a UKF Nitra, SR / Department of Internal
Medicine University Hospital and UKF Nitra, Slovak Repu-
blic

Pod umelými sladidlami sa všeobecne rozumejú látky rôz-
neho pôvodu, vyvolávajúce chuťový vnem. Rozlišujú sa na
uvedené skupiny: sladidlá prírodné, cukornaté nesacharó-
zové a ich príbuzné látky, sladidlá prírodné necukornaté a sla-
didlá pripravované chemicky. Základným sladidlom je
sacharóza, ktorá sa snaží v potravinách nahrádzať z dôvodu
zníženia energetickej hodnoty potravín, znížiť kazivosť zubov
a pripraviť vhodné potravinové produkty pre diabetikov. Do
prvej skupiny patrí napr. dextróza, glukózovo-fruktózový
sirup, manitol, xylitol , invertovaný cukor, rôzne zmesi cukrov
(shugr) a iné. Prírodné necukornaté môžu mať charakter pro-
teínov, derivátov aminokyselín, alebo terpénov (stévizoid),
ďalej flavonoidov a derivátov kumarínov, i steroidov. Che-
micky pripravované sladidlá nie sú zdrojom žiadnej energie.
Avšak podľa niektorých autorov môžu potencovať vzostup
hmotnosti, nakoľko sladká chuť pripravuje metabolizmus na
prísun energie, ktorý sa však nekoná. Nástojčivý pocit hladu
ktorý sa po požití jedla či nápoja tohto charakteru môže ob-
javiť, by mohol viesť k nekontrolovanému prísunu energie
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SEČANSKéHO INVENČNé PREDIKTíVNE VíZIE
A POČINy PRE SÚČASNé SMEROVANIE
MEDICíNy 
/ SEČANSKy INVENTIVENESS PREDICTIVE

VISION AND ACTIONS FOR CURRENT
DIRECTION OF MEDICINE
Kajaba I.
Interná ambulancia, CarnoMed, Bratislava, SR / Outpatient
clinic for Internal Medicine, CarnoMed, Bratislava, Slovak
Republic

Mal som možnosť a hlavne česť spolupracovať, presnejšie,
byť invenčnými nápadmi motivovaný a v ďalšom pri práci
usmerňovaný a vedený, rovnako ako aj Ľ. Fábryová, B. Krahulec
a mnohí iní, nestorom slovenskej a československej dietetiky
- emeritným profesorom Imrichom Sečanským. Dovolím si
tak uviesť niekoľko vďačných spomienok na spoločné stretnutia
a pri nich na riešenie viacerých aktuálnych otázok nielen
výživy, ale v širšom kontexte medicíny.

Pod pôvodným názvom dietetika sa dnes rozoznáva: všeobecná
fyziologická výživa a klinická výživa, príp. klinická dietológia.
V oboch uvedených oblastiach Sečanský zanechal hlbokú
a trvalú brázdu pre jej ďalšie bádateľské a praktické pokračovanie
a rozvinutie.

Opodstatnene mu možno pripísať i zástoj priekopníka epi-
demiologických výskumov stavu výživy vybraných populačných
skupín. Boli to cielené štúdie zo začiatku 50-tych rokov
minulého storočia, ktoré sa týkali aktuálnych otázok výživy
učňovského dorastu a riešením ktorých sa dospelo k vypracovaniu
vzorového systému ich spoločného stravovania. 

Inicioval tiež prvý celoslovenský výskum výživy obyvateľstva,
ktorý realizoval jeho blízky spolupracovník J. Budlovský a kol.
v rokoch 1955-1959. V odstupe 30-tich rokov tento zopakoval
v rozšírenom nutričnom a klinicko-biochemickom zameraní
v 2 etapách : jarným a jesenným výskumom, v počte 24 000
vyšetrených osôb I. Kajaba a kol. Doteraz tieto výsledky pred-
stavujú základnú porovnávaciu bázu pre vyhodnocovanie
zmien u sledovaných parametrov v ostatných rokoch.

Spoluautorstvo mu prislúcha i na prvých Odporúčaných vý-
živových dávkach (OVD) obyvateľstva ČSR (K. Halačka a kol.
1954), v ktorých stanovené základné fyziologické kritéria
potrieb výživových faktorov u populačných skupín, aj po
viacerých nasledujúcich revíziách, ostávajú principiálne
zakotvené i v súčasne platných OVD obyvateľstva SR (I. Kajaba
a kol., 2015).

Z gastroenterologickej oblasti je to cenná 10-ročná dietologická
štúdia, ktorú I. Sečanský spolu s P. Doberským uskutočnili
u pacientov po resekcii žalúdka pre vredovú chorobu operáciou

Billroth I. a hlavne jej typom II, ktorej výsledky a následne vy-
pracovaná špeciálna diétoterapia so zreteľom na riziko dumping
syndrómu u 50% pacientov s operáciou Billroth II, slúžia ako
relevantný podklad aj pre súčasnú bariatrickú chirurgiu
a operácie gastrických bypassov u obéznych jedincov.

Pri snahe o renesanciu a klinické využitie problematiky
takmer zabudnutej “ketogénnej diéty“ sme našli základné
údaje v diele I. Sečanského “ Diétne stravovanie“, 2. doplnené
vydanie, Tatran z roku 1949, vrátane stanovenej nutričnej
hodnoty diéty a vypracovaných jedálnych lístkov. Jej hlavný
princíp spočíva v eliminovaní, resp. znižovaní frekvencie epi-
leptických záchvatov, hlavne u detí a mládeže. Jej priaznivý
efekt sme potvrdili v cielenej štúdii.

Otázka obezity a uplatnenia redukčných diét, najmä pri jej
kombinácii s diabetes mellitus 2. typu a závažnou hypertria-
cylglycerolémiou, opäť sme pri získavaní poznatkov siahli po
Sečanského dielach: “Dbajme o svoju hmotnosť, redukčná
diéta“, ÚZV, Bratislava, 1983 a “Ako schudnúť“, Vyd. Osveta,
Martin,1990, kde sme sa dozvedeli o štruktúrovaní zastúpenia
živín v redukčných diétach a zostavovaní príslušných jedálnych
lístkov. Tieto sme uplatnili vo viacerých klinických štúdiách,
ako bude o nich referované.

Teória P. Fábryho o riziku nefrekventného príjmu potravy
a redukcie počtu príjmu denných jedál vznikla tiež pod Se-
čanského vedením. P. Fábry na nej pracoval počas svojho
pobytu na bratislavskom ústave výživy, pred jeho odchodom
do Prahy, na neskoršie ustanovený pražský ústav výživy. Tejto
bolo priznané svetové prvenstvo na 10. medzinárodnom kon-
grese výživy v Japonsku (Kyoto-Osaka) v r.1975. Ide pri nej
o objavené a potvrdené riziko iniciovania hyperplastickej
obezity, hyperlipoproteinémie, nealkoholovej steatózy pečene
a ischemickej choroby srdca u sledovaných jedincov.

Význam vlákniny a ním presadzované ovsené vločky a ovocie
v diéte sme v klinických testoch pri obezite, poruchách sérových
lipidov a tolerancie sacharidov overovali redukčnou diétou,
tiež podávaním v práškovej forme pektínu a hlivy ustricovitej.
Tento prístup korekcie hyperlipoproteinémie prírodnými
látkami pred použitím statínov, hlavne u diabetikov seniorského
veku, uprednostňoval Sečanský pre možné riziko statínov,
ktorého podstatu objasňujú súčasné práce.

Presvedčivá je aj zásluha Sečanského pri vytvorení prvého
československého jednotného diétneho systému a súčasne
platného v SR a ich zavedenia v praxi nemocničnej a ambulantnej
starostlivosti, v kúpeľných zariadeniach, sociálnych ústavoch
a v rozsiahlej sfére spoločného stravovania.

Vybrané výsledky z uvedených tém budú v prehľade pre-
zentované v Sečanského prednáške s príslušným obdivom,
úctou a vďačnosťou jeho žiakom a pokračovateľom.- 
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Záver: Sleeve resekcia žalúdka je bezpečnou, šetrnou
a spoľahlivou metódou u pacientov trpiacich na morbídnu
obezitu. Okrem adekvátnej redukcie hmotnosti má veľký vý-
znam v liečbe, resp. vyliečení pridružených komorbidít vyplý-
vajúcich z obezity, a to najmä vysokého krvného tlaku
a cukrovky 2. typu.

VZŤAH OBEZITy K ROZVOjU PREDIABETU,
SÚČASNé MOŽNOSTI INTERVENCIE 
/ THE RELATIONSHIP OF OBESITy TO

DEVELOPMENT OF PREDIABETES, CURRENT
POSSIBILITIES OF INTERVENTION
Krahulec B.,1 Fábryová Ľ.2

1Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bra-
tislava, SR / Slovak Medical University Faculty of Medicine,
Bratislava, Slovak Republic • 2MetabolKLINIK s.r.o. Ambu-
lancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bra-
tislava, SR / MetabolKLINIK s.r.o. Dept. for diabetes and
metabolic disorders, Bratislava, Slovak Republic

Prediabetes predstavujú dve kategórie - hraničná glykémia
nalačno a porucha tolerancie glukózy. Obidve sú rizikovými
faktormi rozvoja diabetes mellitus 2. typu, riziko je vyššie, ak
sa vyskytujú súčasne. 

Prediabetes je často asociovaný s metabolickým syndrómom
a abdominálnou obezitou. Mechanizmus, ktorým obezita
prispieva k rozvoju metabolického syndrómu a prediabetu
nie je úplne objasnený, ale obidve entity spája inzulínová
rezistencia. 

Prevenciou rozvoja DM 2. typu, ale aj rozvoja prediabetic-
kých stavov sú najmä nefarmakologické opatrenia – zmena
životného štýlu (zníženie kalorického príjmu, zlepšenie kva-
lity jedla, zvýšenie pohybovej aktivity, zanechanie fajčenia)
s následnou redukciou hmotnosti. Na ovplyvnenie kardio-
metabolických rizikových faktorov postačuje 5 – 10 % pokles
hmotnosti. Tento preventívny prístup bol potvrdený v mno-
hých klinických štúdiách. 

V prípade, že neuspejeme s nefarmakologickými režimo-
vými opatreniami liekom prvej voľby je podľa IDF (Interna-
tional Diabetes Federation) a ADA (American Diabetes
Association) metformín. Liečba metformínom zvyšuje inzulí-
novú senzitivitu, najmä v pečeni a v menšej miere vo svale.
Jeho hlavným účinkom je inhibícia glukoneogenézy v pečeni,
čo vedie predovšetkým ku zníženiu hyperglykémie nalačno.
Predpokladá sa mierne zvýšené vychytávanie glukózy vo svale
a tukovom tkanive a znížené vstrebávanie glukózy v čreve.
Metformín je hmotnostne neutrálny, prípadne vedie ku po-
klesu hmotnosti. Vedie ku zlepšeniu niektorých čŕt metabo-

lického syndrómu (lipidové spektrum, protrombotický a pro-
koagulačný stav, markery subklinického zápalu). Objavujú sa
aj ďalšie nové poznatky, ktoré vedú k jeho preferencii.

Avšak použitie metformínu, napriek enormnému nárastu
počtu obéznych jedincov s prediabetom, nie je na Slovensku
v uvedenej indikácii povolené. Do budúcnosti musíme počí-
tať s vysokou prevalenciou „prediabetických“ stavov (12,5 %),
ako aj s pacientmi s prítomnosťou metabolického syndrómu
(20,1 %).

PRAVIDELNé CVIČENIE POZITíVNE
OVPLyVŇUjE KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO,
TELESNé ZLOŽENIE A HLADINU AFAMíNU
V CIRKULÁCII U PACIENTOV
S PARKINSONOVOU CHOROBOU 
/ REgULAR EXERCISE POSITIVELy MODIFIES

CARDIOMETABOLIC RISK, BODy
COMPOSITION AND CIRCULATINg AFAMIN
IN PARKINSON’S DISEASE PATIENTS
Krumpolec P.1, Slobodová L.1,2, Tirpáková V.3,4, Vajda M.3, Val-
lová S.1,2, Straka I.5, Kukulová L.2, Cvečka J.3, Krššák M.6, Die-
plinger H.7, Sedliak M.3, Valkovič P.5,Ukropec J.1, Ukropcová
B.1,2

1Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokri-
nológie, Slovenská akadémia vied; • 2Ústav patologickej
fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského; • 3Fa-
kulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského; •
4Slovenská zdravotnícka univerzita, • 5II.neurologická klinika
LF UK a UN Bratislava, Bratislava, SR; • 6High Field MR
Centre, Department of Biomedical Imaging and Image-
guided Therapy, Medical University of Vienna; • 7Division
of Genetic Epidemiology, Department of Medical Genetics,
Molecular and Clinical Pharmacology, Medical University
of Innsbruck, Austria.

Úvod: Afamín je vitamín E viažuci glykoproteín asociovaný
s prevalenciou metabolického syndrómu (MS). MS zvyšuje
riziko metabolických aj neurodegeneratívnych ochorení, za-
hŕňajúc Parkinsonovu chorobu (PCh). Pravidelné cvičenie má
preukázaný pozitívny vplyv na funkcie mozgu a metaboliz-
mus.

Metódy: 22 sedavých dobrovoľníkov (11 zdravých kontrol
a 11 PCh pacientov; M/Ž 10/12; 64,6±1,5 rokov; BMI
27,7±0,95kg.m-2) absolvovalo 3-mesačný aeróbne-silový tré-
ning (3x1 hod./týždeň) pod dohľadom profesionálnych tré-
nerov. Hladiny afamínu v cirkulácii boli stanovené metódou
ELISA. Pokojový výdaj energie (REE) bol meraný nepriamou
kalorimetriou. Klinický stav PCh bol hodnotený Unifikovanou
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vo forme iného typu jedál v neadekvátnej kvalite a kvantite.
Ich použitie je podľa početných literárnych zdrojov mini-
málne kontroverzné, a prebiehajú rozsiahle klinické štúdie
za účelom získania dostatočného množstva relevantných ve-
deckých informácií.

PREVENCIA DIABETU DIéTNyM REŽIMOM
U OBéZNyCH PACIENTOV – AKO NA TO? 
/ PREVENT DIABETES WITH DIET REgIME IN

OBESE PATIENTS – WHAT TO DO?
Kissová V.
Interná klinika FN Nitra a UKF Nitra, SR / Department of In-
ternal MedicineTeaching Hospital Nitra and UKF Nitra,
Slovak Republic

Adherencia obéznych k diétnemu režimu vyžaduje multi-
disciplinárny prístup vrátene kognitívno-behaviorálnych po-
stupov, ale i napriek tomu zlyhanie v režime diéty vykazuje
pomerne vysoké čísla. Výber diéty má reflektovať na prefe-
rencie pacienta, avšak ak je účelom prevencia diabetu, reduk-
cia systémovej zápalovej odpovede a kardiovaskulárneho
rizika, je nutné dodržať základné princípy energetickej a bio-
logickej hodnoty, ktoré k tomuto cieľu vedú. 

Nedávno publikované dáta o genetických predpokladoch,
ktoré ovplyvňujú zotrvanie na diéte a udržanie predpísaného
typu životného štýlu podávajú nový pohľad na predpis diéty
vysoko rizikových pacientov z titulu diabetu a kardiovasku-
lárneho rizika. V klasickom diétnom vedení sa uprednostňujú
2 typy diét: nízkotuková redukčná diéta alebo tzv. stredo-
morská diéta. Obe sú asociované s redukciou rizika pre vznik
diabetu 2. typu, špeciálne u tých jedincov, ktorí nie sú
schopní udržať normálnu telesnú hmotnosť. Výsledky však
ukazujú, že dospelí s genetickou predispozíciou pre nad-
váhu/obezitu dosiahnu lepšie výsledky so tzv. stredomorskou
diétou (s vyšším percentuálnym obsahom tuku), ako s klasic-
kou nízkotukovou redukčnou diétou. 

Záverom je nutné poznamenať, že testovanie genetických
predpokladov bude potrebné i v predpise dlhodobej diéty
najmä u vysoko rizikových pacientov. Nové dáta (Salas-Sal-
vado a spol, 2016) ukazujú, že pravdepodobne áno. 

EFEKTIVITA SLEEVE RESEKCIE ŽALÚDKA
U PACIENTOV S MORBíDNOU OBEZITOU
/ EFFICIENCy OF SLEEVE gASTRECTOMy IN

PATIENS WITH MORBID OBESITy
Kokorák L., Marko Ľ. 
Oddelenie miinivazívnej chirurgie a endoskopie FNsP F. D.
Roosevelta Banská Bystrica, SR / Department of minimally
invasive surgery and endoscopy FNsP F. D. Roosevelt
Banská Bystrica, Slovak Republic

Úvod: Laparoskopická sleeve gastrektómia je pomerne
nová chirurgická metóda, ktorá zaznamenala nárast popula-
rity kvôli jej technickej jednoduchosti, uskutočniteľnosti
a dobrým výsledkom. Väčšina morbídne obéznych diabetikov
vykazuje po operácii výraznú redukciu hmotnosti a zlepšenie
komorbidity vyplývajúcej z obezity.

Cieľ: Od januára roku 2008 do októbra roku 2016 podstú-
pilo na Oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sleeve resekciu
žalúdka 98 pacientov. 76 pacientom, ktorí dosiahli mini-
málne jedno ročný odstup od operácie, vzhľadom na rele-
vantnosť výsledkov, bol odoslaný dotazník, na základe
ktorého sme hodnotili efektivitu sleeve resekcie žalúdka.

Súbor a metodika: Sledovaný súbor tvorilo spolu 76 pa-
cientov. Dotazníka sa zo 76 pacientov zúčastnilo 23 pacientov
(30,3%), z ktorých bolo 20 žien (87%) a 3 muži (13%). Náplň
dotazníka bola realizovaná na základe svetových údajov pre
sledovanie pacientov v pooperačnom období po sleeve re-
sekcii žalúdka. Priemerný vek zúčastnených pacientov bol
50,2 rokov (32 do 61 rokov) s priemerným BMI 49,2 (36,1-
59,9), priemernou hmotnosťou 131,6kg (90-163kg) a prie-
mernou výškou 167,4cm (155-187cm).

Výsledky: V sledovanom pooperačnom období sa dosiahla
priemerná BMI 33,4 (21-46,9) s redukciou hmotnosti prie-
merne na 93,3kg (58-124kg). Z 23 pacientov dosiahli 2 pa-
cienti (8,7%) na základe BMI pooperačne hmotnostnú
kategóriu „normálna hmotnosť“ s BMI 19-24 a 5 pacienti
(21,7%) „nadváhu“ s BMI 25-30. %WL bola priemerne 31,4%
(23,4-54%) a %EWL bola priemerne 61,4% (42,9-103%). Z re-
levantného počtu 17 pacientov dosiahlo 60% EWL a viac 7
pacientov (41,2 %) a 7 pacienti (41,2 %) sú v rozmedzí od 50-
60% EWL. Z celkového počtu 23 pacientov sa predoperačne
liečilo na diabetes mellitus 2. typu s nutnosťou PAD či inzu-
línu 11 pacientov (47,8%) a na vysoký krvný tlak s užívaním
medikamentóznej liečby 16 pacientov (69,6%). Z 11 pacien-
tov liečených na diabetes mellitus 2. typu sa dosiahla nor-
moglykémia u 10 pacientov (91%) a korekcia vysokého
krvného tlaku nastala u 13 pacientov (81,3%).
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stravy a miernym zvýšením telesnej aktivity a hmotnosti.
Údaje z pilotnej štúdie 35 pacientov z našej diabetologickej

ambulancie poukazujú nato, že sedavý životný štýl uviedlo
17 (49%) diabetikov. Napriek prevládajúcemu sedavému ži-
votnému štýlu 25 (71%) pacientov uviedlo, že majú pravi-
delnú pohybovú aktivitu. 11 z 35 pacientov (31%) považuje
svoje sprievodné ochorenia za také, ktoré ho obmedzujú v po-
hybe. Dostatok pohybu považujú za dôležitejší 29 (83%) ako
dosiahnutie ideálnej hmotnosti. Pri cielenej otázke na vlastnú
pohybovú aktivitu 15 (42,3%) pacientov odpoveď neuviedlo.
13 (37%) pacientov uviedlo svoju pohybovú aktivitu 3392
krokov za deň a 7 (20%) 2,85 km (čo zodpovedá 4071 kro-
kom). K ochote diabetikov nosiť krokomer sa nevyjadrilo 10
(29%), ochotu prejavilo 14 (40%) opýtaných a krokomer si
neželá nosiť 11 (31%) pacientov. 

Hlavným cieľom nefarmakologickej liečby obezity je získa-
nie aktívnej snahy pacienta na liečbe a stanovenie realistic-
kého cieľa ako záväzku pacienta s konkrétnym cieľom
prostredníctvom techník kognitívno-behaviorálnej terapie.
Súčasťou terapie je objektivizácia (tukomer, váha, krokomer)
a priebežná kontrola sledovaných parametrov pacientom aj
lekárom. Zníženie energetického príjmu o 15 – 30% oproti
bežnému energetickému príjmu je u pacienta so stabilizova-
nou hmotnosťou dostatočné a primerané. Nedokázalo sa, že
podiel makronutrientov v rôznych diétach (nízke tuky, nízke
sacharidy, vysoký podiel bielkovín) bol lepší ako klasická níz-
koenergetická strava. Vzorec na výpočet množstva energie na
deň v kcal: príjem energie = 20x hmotnosť v kg x index ná-
mahy- 500 ak je treba znížiť hmotnosť (Index námahy: se-
davý spôsob života 1,3, kombinovaný spôsob života 1,5).
Znížením energetického príjmu o 500-1000 kcal sa dosiahne
zníženie hmotnosti 0,5-1 kg za týždeň.

Pred pohybom sa odporúča meranie glykémie. Pri hodnote
nižšej ako 6,0 mmol/l sa odporúča užitie 1-2 sacharidových
jednotiek– podľa predpokladanej záťaže. Ak je glykémia vyš-
šia ako 14 mmol/l a v moči sú prítomné ketolátky pohyb sa
neodporúča. Pred pohybom pri liečbe inzulínom sa dávka
bolusového inzulínu znižuje o 1/3 -1/2 zvyčajnej dávky. Pri
viac hodinovej záťaži sa znižuje celková dávku inzulínu o 20-
30%. Pri užívaní derivátov sulfonylmočoviny sa znižuje dávka
na polovicu. Na určenie stupňa záťaže je ukazovateľom ho-
vorené slovo. Ak pacient dokáže spievať, zaťaž sa dá zvýšiť. Ak
pacient sa pri hovorenom slove zadýchava, záťaž treba znížiť.
Pri záťaži je potrebné merať pulz (intenzita námahy by ne-
mala presiahnuť 75% pulzu pre danú vekovú skupinu). Vý-
počet maximálneho pulzu zodpovedajúcemu veku =220-
vek. U väčšiny pacientov by nemal presahovať 120-140 tepov
za minútu. 

Pri súčasných možnostiach liečby diabetes mellitus 2. typu
nárast hmotnosti nie je nevyhnutný. Základným liekom je
metformín, ktorý je hmotnostne neutrálny. Nárast hmotnosti
sa spája s liečbou derivátmi sulfonylmočoviny a pri liečbe in-
zulínom. Pri liečbe bazálnym inzulínom detemir a inzulínom
degludek sa dosahuje stabilizácia hmotnosti a pri vyššom
BMI aj pokles hmotnosti. Liečba DPP4 inhibítormi je hmot-
nostne neutrálna. Podstata mechanizmu pôsobenia DPP4 in-
hibítorov (linagliptin, sitagliptin, vildagliptin) znižuje riziko
výskytu hypoglykémie pri telesnej aktivite a preto by mala
byť indikovaná u pacientov s potrebou liečby OAD a s vyso-
kým predpokladom zvýšenej pohybovej aktivity. Najnovšia
skupina liekov SGLT-2 inhibítory (dapagliflozin, empagliflo-
zin, kanagliflozin) takisto znižujú telesnú hmotnosť. Pri liečbe
empagliflozínom je dokázané zníženie KVS mortality a zní-
žený výskyt srdcového zlyhávania. Pri liečbe agonistami GLP1
(exenatid ow, dulaglutid, liraglutid,) prichádza k poklesu te-
lesnej hmotnosti. Nevýhodou je injekčná aplikácia. Takisto aj
liraglutid znižuje KVS mortalitu. Liraglutid v dávke 3,0 mg je
schválený ako liek na liečbu obezity. Fixné kombinácie inzu-
línu a GLP 1 agonistov (degludek/liraglutid, glargin/lixisena-
tid) takisto znižujú telesnú hmotnosť. 

Kombináciou nefarmakologickej liečby a vhodného výberu
antidiabetík pri liečbe obéznych pacientov s diabetes melli-
tus 2. typu sa dá dosiahnuť dlhodobo udržateľná metabolická
kompenzácia a redukcia hmotnosti.

ENDOKRINNÁ AKTIVITA KOSTROVéHO
SVALU PRI OBEZITE A DIABETE 2. TyPU: IN
VITRO A IN VIVO šTÚDIE 
/ SKELETAL MUSCLE ENDOCRINE ACTIVITy

IN OBESITy AND TyPE 2 DIABETES: IN
VITRO AND IN VIVO STUDIES
Máderová D.1, Kurdiová T.1, Baláž M.1, Vician M.2, Gašperí-
ková D.1, Belan V.3, Ukropcová B.1,4, Ukropec J.1

1 Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV,Bratislava
/ Institute of Experimental Endocrinology BMC SAV; • 2 Fa-
kulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava / Faculty of
Physical Education and Sports, Comenius University; • 3Od-
delenie rádiológie, Univerzitná nemocnica Bratislava / De-
partment of Radiology, University Hospital; • 4 Ústav pato-
logickej fyziológie LFUK, Bratislava / Institute of Pathophy-
siology, Faculty of Medicine, Comenius University

Myokíny, bioaktívne produkty kostrového svalu, sa podieľajú
na adaptačnej odpovedi organizmu na fyzickú aktivitu.
Obezita a pohybová inaktivita ovplyvňujú svalový sekretóm
a môžu prispievať k patogenéze diabetu 2. typu (T2D). Cieľ:
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hodnotiacou škálou pre Parkinsonovu chorobu (MDS-
UPDRS). Uskutočnil sa orálny glukózový tolerančný test
(oGTT). Distribúcia abdominálneho tukového tkaniva (ATT)
bola stanovená magnetickou rezonanciou. Stanovilo sa 10-
ročné riziko srdcovocievnych ochorení (Framingham Risk
Score).

Výsledky: PCh pacienti mali v porovnaní s kontrolnou sku-
pinou vyššiu hladinu afamínu v cirkulácii (+23,2%,
p<0,001). Pozorovali sme u nich pozitívnu asociáciu afamínu
s HOMA-IR (r=0,59; p<0,01), lačnou inzulinémiou (r=0,57;
p<0,01), obvodom pása (r=0,51; p<0,05) a podkožného
ATT (r=0,53; p<0,05) a zápornú koreláciu s HDL cholestero-
lom (r=-0,45; p<0,05). Trojmesačný tréning znížil hladinu
afamínu o 8,29%, zlepšil lačnú glykémiu (-6,4%), HDL cho-
lesterol (+11%), REE (+31%) a zredukoval množstvo podkož-
ného tuku o 10,5% u PCh pacientov (p<0,05 pre všetky
parametre). Cvičenie bolo spojené aj s poklesom rizika srdco-
vocievnych ochorení o 10,8% a zlepšením MDS-UPDRS (-16%
motorické skóre; -13% celkové skóre, p<0,1), odrážajúc zlep-
šenie klinického stavu PCh po tréningu.

Záver: Pozorovali sme benefičný vplyv cvičenia na meta-
bolické zdravie, klinický stav a hladinu afamínu v cirkulácii
pacientov s Parkinsonovou chorobou. Pravidelná fyzická ak-
tivita môže predstavovať účinnú podpornú terapiu tohto
chronického neurodegeneratívneho ochorenia.

Grantová podpora: SAS - NSC Joint Research Cooperation
grant 2013/17; VEGA 2/0191/15.

ÚLOHA MASTNýCH KySELIN PŘI VZNIKU
A LéČBĚ OBEZITy
/ ROLE OF FATTy ACID COMPOSITION IN

OBESITy DEVELOPMENT AND TREATMENT
Kunešová M. 
Endokrinologický ústav, 4.interní klinika1.LF UK, Praha, ČR
/ Institute ofEndocrinology, 4th Dept. InternalMedicine 1st
Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Repu-
blic

Nadměrné množství tuku v potravě se může uplatňovat
jako jeden z faktorů vzniku epidemie obezity. Nízkotuková
dieta není nejvhodnější varianta redukční diety. Důležitějšíje
množství a složení bílkovin, glykemický index nebosložení
mastných kyselinv tucích potravin.

Z analýzy složení tuků v potravě vycházející ze složení po-
travy primitivních kmenů vyplývá, že zatímco před tisíci let
byl poměr PUFA n-6/n-3 1:1, v současnosti je v západních ze-
mích kolem 12:1 i vyšší. Vysoký poměr polyenových mast-

ných kyselin (PUFA) n-6/n-3 v období vývoje plodu a raném
dětství může vést ke zvýšené diferenciaci adipocytů a ke zvý-
šenému riziku vzniku obezity.PUFA jsou prekurzory látek s fy-
ziologickými efekty, které se vztahují k zánětu, trombogenezi,
adipogenezi nebo k regulaci chuti k jídlu, jako jsou prostag-
landiny, leukotrieny, lipoxiny, resolviny, protektiny, kanabi-
noidy a jiné. Vyšší obsah n-3 PUFA s dlouhým řetězcem
v potravě v některých populačních studiích ukázal nižší mor-
talitu na koronární nemoci a CMP, přitom jednotlivé evropské
země se v konzumaci n-3 PUFA významně liší. Složení mast-
ných kyselin je ovlivněno nejenom příjmem v potravě, ale
též syntézou mastných kyselin v těle, tzv. endogenní lipoge-
nezí. Budou ukázány změny endogenní lipogenezepři použití
některých metod léčby obezity (VLCD, bariatrická chirurgie).
Četné studie zjišťovalyjednak efekt různých typů léčby obe-
zity na složení mastných kyselin a jednak účinek navýšení n-
3 PUFA v dietěna výsledky léčby obezity. V experimentu bylo
ukázáno, že n-3 PUFA zvyšují hladinu adiponektinu, u člověka
byla zjištěna vyšší oxidace tuků. PUFA řady n-3 ovlivňují akti-
vitu enzymů zúčastněných na lipogenezia oxidaci mastných
kyselin i transportní proteiny.Příznivý metabolický účinek
PUFA v kombinaci s některými léky byl zjištěn uobézních dia-
betiků typu 2. Složení tuků v potravě může ovlivnit výsledek
redukčního režimu a mělo by být zohledněnov dietě určené
k prevenci a léčbě obezity a metabolických onemocnění s ní
spojených. 

Podpořeno MZ ČR - RVO EÚ 00023761.

NEFARMAKOLOgICKÁ A FARMAKOLOgICKÁ
LIEČBA OBéZNyCH PACIENTOV S DIABETES
MELLITUS 2. TyPU
/ PHARMACOLOgICAL AND NON-

PHARMACOLOgICAL TREATMENT OF
OBESE PATIENTS WITH TyPE 2 DIABETES
1Lacka J., 2Lacková A.
1Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy,
Trnava, /Dept. for diabetes and metabolic disorders, Trnava,
• 2Endokrinologická ambulancia / Dept. for endocrinology,
Trnava, Slovak Republic

Cieľ liečby obéznych pacientov s diabetes mellitus 2. typu
sa zameriava na dosiahnutie realistického zníženia telesnej
hmotnosti, ktorý je nevyhnutný na zníženie zdravotných rizík.
Okrem podpory zníženia hmotnosti sú nevyhnutné opatrenia
zamerané na prevenciu opätovného nárastu hmotnosti. Zní-
ženie rizík z obezity sa dosahuje už pri miernej (5-10%) re-
dukcii východzej hmotnosti, zlepšením nutričnej hodnoty
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DEFICIT VITAMíNU D A METABOLICKÁ
KOMPENZÁCIA DIABETES MELLITUS 2. TyPU
/ VITAMIN D DEFICIENCy AND MATEBOLIC

CONTROL OF TyPE 2 DIABETES MELLITUS
Malachovská Z., Kozárová M. 
IV. Interná klinika UNLP Košice, SR / IVth Department of In-
ternal Medicine University Hospital Košice, Slovak Repu-
blic

Úvod: Deficit vitamínu D je známy rizikový faktor osteopo-
rózy, no v súčasnoti sa do popredia dostávajú aj jeho nekal-
ciemické (extraskeletálne) účinky vrátane zvýšeného rizika
diabetes mellitus 2. typu (DM2). 

Materiál a metodika: Cieľom štúdie bolo zistiť asociáciu
medzi metabolickou kompenzáciou diabetu vyjadrenou gly-
kémiou nalačno a hladinou glykovaného hemoglobínu so
sérovou hladinou vitamínu D u 88 konsekutívnych pacientov
s DM2. Analýza telesného zloženia bola realizovaná pomocou
prístroja Bodystat2000. Štatistické analýzy boli spracované
v programe SigmaStat 13.0. Výsledky sú uvádzané ako prie-
mer ± smerodajná odchýlka pri normálnom rozložení hod-
nôt. Rozdiely  a závislosti boli pokladané za štatisticky
významné pri hladine významnosti p<0,05. 

Výsledky: Deficit vitamínu D definovaný hladinou 25-
(OH)D3 �20nmol/l malo 35 pacientov (39,8%), hladiny vita-
mínu D 20-50nmol/l malo 53 pacientov (61,2%). V skupine
pacientov s deficitom vitamínu D bolo pozorované vyššie %
telesného tuku (40,9% vs. 34,8%, p=0,003), menšie % ak-
tívnej telesnej hmoty (58,7% vs. 65,2%, p=0,002) ako aj niž-
šie % bezvodej aktívnej telesnej hmoty (10,45 vs. 13,4 kg,
p=0,008) a nižší bazálny metabolizmus (1453 kcal vs. 1693
kcal, p=0,048). Ďalším pozorovaním bola horšia metabolická
kompenzácia diabetu vyjadrená hladinou glykovaného he-
moglobínu v norme DCCT (7,75% vs. 6,73%, p=0,012). Po-
zorovaná bola signifikantná inverzná korelácia medzi
hladinou vitamínu D a glykovaným hemoglobínom (r=-
0,281, p=0,0166). 

Záver: Suplementácia vitamínom D u pacientov s DM2 by
mohla viesť k potenciálnym dlhodobým priaznivým účinkom,
redukcii závažných komplikácií a zlepšeniu kvality života za
splnenia podmienok správnej indikácie.

SITAgLIPTíN, PRVý INHIBíTOR DPP-4
V KLINICKEj PRAXI. POZNATKy
A SKÚSENOSTI PO 10. ROKOCH
/ SITAgLIPTIN. FIRST INHIBITOR DPP-4 IN

CLINICAL PRACTIS. KNOWLEDgE AND
EXPERIENCE AFTER 10 yEARS
Martinka E.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľu-
bochňa, SR / National Endocrinologic and Diabetes Institute,
N. O. Ľubochňa, Slovak Republic

Účinok inhibítorov dipeptidylpeptidázy-4 (DPP4i) na kontrolu
glykémiu sa uplatňuje prostredníctvom akcentácieinkretínového
účinku, čo vedie k stimulácii sekrécie inzulínu a supresii
glukagónu, pričom tento efekt je závislý od hladiny glukózy
v krvi a uplatňuje sa prakticky iba pri jej zvýšení. Hlavnou
klinickou výhodou DPP4i je nízky výskyt hypoglykémie
a hmotnostná neutralita, ktorá sa pripisuje aj navodenie
pocitu sýtosti a spomaleniu vyprázdňovania žalúdka.Vďaka
duálnemu efektu na glykémiu možno pri DPP4iočakávať
síce mierny, ale spoľahlivý aditívny benefit pri všetkých tera-
peutických kombináciách vrátane kombinácie s inzulínom.
Prvou účinnou látkou zo skupiny DPP4i, ktorá bola uvedená
do klinickej praxe už pred 10-timi rokmi je sitagliptín. Pred
uvedením do praxe bol podrobený mnohým predklinickým
a klinickým skúšaniam zameraným na bezpečnosť a účinnosť
a v októbri 2007 bola za tento prípravok udelená Galenova
cena, ktorá sa vo farmácii považuje za obdobu Nobelovej
ceny. Sitagliptín má za sebou najviac klinických štúdií,ktoré
potvrdili účinnosť na glykemickú kontrolu nielen v monoterapii
ale aj po pridaní sitagliptínu do dvojkombinácie k metformínu,
sulfonyluree, pioglitazónu, do trojkominácie s metformínom
a sulfonylureou, ako aj po pridaní k inzulínu. Sitagliptín vý-
znamne znižuje preprandiálne aj postprandiálne glykémie,
hladinu HbA1c a významne zvyšuje podiel pacientov, u ktorých
sa dosiahne hodnota HbA1c < 7%. Tento efekt sa dosahuje
pri minimálnom riziku hypoglykémie a hmotnostnej neutralite,
čo predstavuje výhodu obzvlášť oproti prípravkom sulfonylurey,
glinidom, glitazónom a inzulínu. Okrem toho, sitagliptín
prejavuje celý rad extraglykemických účinkov ako je pokles
krvného tlaku, triglyceridov, vzostup HDL, antiinflamačný
efekt, zlepšenie funkcií B-buniek, priaznivý efekt na funkcie
myokardu, podpora „recruitmentu” kmeňových buniek v ische-
mickom myokarde a ďalšie. Sitagliptín je substrátu podobný
nekovalentnývysokoselekítvnyDPP4itriazolopiperazínovej
štruktúry s dlhým polčasom účinku, čo umožňuje podávanie
1x denne. Bežná dávka predstavuje 100mg denne. Vylučuje
sa predominantne obličkami a preto je pri redukcii renálnych
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XIV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Skúmať zmeny v produkcii MCP1, IL8, NAP2, GRO� v ľudskom
kostrovom svale a primárnych svalových bunkách vplyvom
obezity, prediabetu a T2D. Súbor a metodika: Dobrovoľníci
(muži, n=97): štíhli; obézni: normálna tolerancia glukózy
(NGT), prediabetici, novodiagnostikovaní T2D. Stanovili sme
glukózovú toleranciu (oGTT), celotelovú inzulínovú
senzitivitu (EHC), telesný tuk (bioimpedancia), obsah lipidov
v kostrovom svale a pečeni (1H-MRS), pohybovú aktivitu (ak-
celerometer). Primárne kultúry svalových buniek (biopsia m.va-
stus lateralis) sme exponovali palmitátu (100μM) alebo
glukóze (5,5/10/20mM). Merali sme sekréciu myokínov do
médií (BioRad), génovú expresiu v bunkách a vo svale (qPCR).
Výsledky: Expresia a sekrécia myokínov in vitro mala tendenciu
klesať s obezitou, prediabetom a T2D (p>0,05). Bunky od
obéznych a diabetikovvystavené palmitátu produkovali menej
MCP1 v porovnaní so štíhlymi (p<0,05). Palmitát zvýšil
expresiu IL8 mRNA v bunkách obéznych jedincov (p<0,05).
V tkanive kostrového svalu prediabetikov bola v porovnaní
s kontrolami zvýšená expresiaIl8 (p=0,07),Gro�, Nap2(p<0,01)
a vo svale diabetikov expresia Mcp1(p<0,01). Expresiemyokínov
vo svale pozitívne korelovali s parametrami adipozity (BMI,cel-
kový telesný tuk, extramyocelulárne lipidy) a metabolického
zdravia (lačná glykémia a inzulinémia, hepatálne lipidy
a transaminázy, LDL-cholesterol). Záver: Zvýšená expresia vy-
braných myokínov v kostrovom svale pri prediabete a T2D
naznačuje postupnú aktiváciu zápalu pri progresii metabo-
lického ochorenia. Recipročná regulácia in vivo a in vitro
môže súvisieť s existenciou regulačných faktorov či prítom-
nosťou iných zdrojov myokínov v integrovanom organizme. 

Grantová podpora: EFSD New Horizons. Lipidomic NET,
VEGA 2/0191/15

KOgNITíVNE BEHAVIORÁLNA LIEČBA
OBEZITy
/ COgNITIVE BEHAVIORAL TREATMENT FOR

OBESITy 
1Majerčák I., 2Šlepecký M.,3 Györgyová E
1I. Interná klinika Lekárska fakulta UPJŠ Košice / 1st De-
partment of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Pavol
Josef Safarik University in Košice • 2Univerzita Konštantina
Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra /
Department of Psychology Sciences, Faculty of Social
Science and Health Care, Constantine the Philosopher Uni-
versity in Nitra • ,3Interná a kardiologická ambulancia,
MUDr. Majerčák Ivan, Mudroňova 29, Košice, SR / Internal
Medicine and Cardiology private practice MUDr Ivan Ma-
jercak, Mudronova 29, Košice, Slovak Republic

Obezita je chronické, často celoživotné ochorenie spôsobené
nadmerným množstvom tuku v organizme, ktoré významným
spôsobom znižuje kvalitu života pacienta. Patologické množstvo
vnútrobrušného tuku je spoločným menovateľom závažných
komplikácií obezity, ktoré skracujú život. V Európe je centrálna
obezita najčastejším rizikovým faktorom predčasnej smrti.
Laickou a často aj odbornou verejnosťou je vnímaná ako
kozmetický problém, prípadne zjednodušene ako dôsledok
zlého pomeru medzi príjmom a výdajom energie. Liečba je
často zameraná len na odporučenie diéty a pohybovej aktivity,
prípadne je jej súčasťou farmakoterapia alebo bariatria.
Liečba obezity však nespočíva len v samotnej redukcii
hmotnosti, oveľa väčší dôraz sa kladie na udržanie hmot-
nostného úbytku. Súčasťou liečby by preto od začiatku mala
byť aj prevencia opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti
(tzv. JO-JO efekt). V manažmente zmeny životného štýlu je
najúčinnejšia kognitívne-behaviorálna terapia, ktorá okrem
eliminovania nevhodných stravovacích a pohybových návykov
učí obézneho pacienta nahradiť nevhodné myšlienky a se-
baobviňovanie pozitívnym prístupom k novému životnému
štýlu. KBT vychádza z teórie, že príčinou obezity sú naučené
nesprávne spôsoby správania a myslenia, ktoré nie sú
nemenné a dajú sa odnaučiť. Obezita je často udržiavaná
alebo zhoršovaná prehnaným, určitým spôsobom stereotypne
zameraným uvažovaním. Pacient si udalosti interpretuje
podľa svojho systému hodnôt, vlastných subjektívnych
postojov a očakávaní. Tieto kognície ovplyvňujú jeho obraz
o sebe. Úlohou KBT je aby obézny pacient rozoznal svoj
naučený spôsob myslenia a zmenil ho pomocou dôkazov
a logiky. KBT tak zapája pacienta do vedeckého a racionálneho
uvažovania tým, že skúma predpoklady, ktoré vedú ku
obezite. Nie vonkajšie podmienky ale pacientove interpretácie
a hodnotenia vplývajú na úspešnosť liečby obezity. Počas
psychoterapie môže obézny pacient zmeniť svoje maladaptívne
schémy, čo vedie ku klinickému zlepšeniu. Liečba obezity
zameraná na hmotnosť je preto povrchná. KBT obezity nie je
primárne zameraná na hmotnosť, nie je mechanickým učením
sa diéty. Aj keď je čiastočne direktívna, vzťah medzi lekárom
(terapeutom) a pacientom je založený na vzájomnej spolupráci
a zameriava sa na riešenie aktuálnych konkrétnych problémov,
ktoré predstavujú riziko spätnému nárastu hmotnosti. Cieľom
edukácie je samostatnosť pacienta. Štrukturovaným a pre
pacienta zrozumiteľným spôsobom rieši aj vonkajšie a vnútorné
faktory, ktoré udržiavajú problémové správanie. Výsledkom
sú reálne a merateľné zmeny životného štýlu pacienta. Kog-
nitívne – behaviorálny prístup je ideálnym nástrojom na
zmenu životného štýlu obézneho pacienta a má zásadný
vplyv na udržanie hmotnostného úbytku. - 
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osoby klasifikované ako obézne majú dnes lepší rizikový pro-
fil z hľadiska možného rizika vzniku kardiovaskulárnych ocho-
rení ako napr. pre 15-30 rokmi. Treba dodať, že publikovanie
podobných výsledkov vždy vedie k rozsiahlej odbornej disku-
sii (často poznamenanej emóciami) a rovnako aj k diskusii
u laickej verejnosti (často pod vplyvom skreslene popísaných
výsledkov analýz). Nesprávna interpretácia podobných vý-
sledkov laickej verejnosti sa často chápe niektorými odbor-
níkmi ako marenie výsledkov preventívnej medicíny.

ZÁPAL A OXIDAČNý STRES U OBéZNyCH
PACIENTOV SO SyNDRóMOM
OBšTRUKČNéHO SPÁNKOVéHO APNOE
/ INFLAMMATION AND OXIDATIVE STRESS IN

OBESE PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE
SLEEP APNEA SyNDROME 
Mucska I.¹, Klobučníková K.², Šiarnik P²., Mucsková L³
¹Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, UNB, Ne-
mocnica Staré mesto, SR/ Outpatient clinic for sleep
breathing disorders, UNB, Old City Hospital, Slovak Republic
• ²I. Neurologická klinika UNB a LFUK, Nemocnica Staré
mesto, SR/ Ist Dept. of Neurology University Hospital Brati-
slava and Faculty of Medicine Comenius University, Old
City Hospital, Slovak Republic • ³Klinika AIM, DFsP, Bratislava,
SR/ Unit of acute and intensive care, Children’s Faculty
Hospital, Bratislava, Slovak Republic

Úvod: Syndróm obštrukčného spánkového apnoe (OSAS)
je potencionálne život ohrozujúce ochorenie pre závažné kar-
diovaskulárne a metabolické patofyziologické následky –
možnosť fatálnej arytmie, akútneho infarktu myokardu a ná-
hlej cievnej mozgovej príhody, vývoj arteriálnej a pľúcnej hy-
pertenzie. V patogenéze kardiovaskulárnych a metabolických
následkov OSAS dominuje zápal a oxidačný stres, ktoré sú
spôsobené patofyziologickými zmenami počas desaturácií
a najmä reoxygenácie jednotlivých tkanív. Viaceré klinické
štúdie sa snažia objasniť tieto patofyziologické zmeny a po-
tvrdiť priaznivý vplyv CPAP liečby na klinické prejavy OSAS
a jeho patofyziologické následky. Sumarizujeme súčasné po-
znatky o patogenéze zápalových zmien a oxidačného stresu
u pacientov s OSAS, ktoré sa podieľajú na vývoji kardiovasku-
lárnych a cerebrovaskulárnych zmien, ale podľa najnovších
poznatkov i na vývoji onkologických ochorení a o liečebných
možnostiach ovplyvnenia zápalu a oxidačného stresu CPAP
liečbou. Z našich sledovaní uvádzame vplyv CPAP liečby na
markery oxidačného a karbonylového stresu. 

Metódy: Pacienti vyšetrení v Spánkovom laboratóriu s po-
lysomnograficky verifikovaným OSAS ( n=89) boli následne

po titrácii tlaku liečení CPAP. Vzorky plazmy a slín boli odo-
brané pred CPAP liečbou a po 1. a 6. mesiaci liečby CPAP.
Hodnotili sa markery oxidačného a karbonylového stresu na-
merané v plazme a slinách a sledovala sa dynamika markerov
pri CPAP liečbe s ich štatistickým vyhodnotením. Selektívne
sme u pacientov s OSAS ( n=57) sledovali hodnotu CRP a hla-
dinu homocysteínu v sére ako rizikového faktora ateorgenézy.
Výsledky. Pri liečbe CPAP boli z markerov znížené hodnoty
kyseliny barbiturovej – reaktívnej substancie v palzme ako
makeru lipoperoxidácie a neskoré koncové produkty glykácie
( AGEs) ako marker karbonylového stresu. Pokles AGEs a fruk-
tozamínu boli zistené v slinách. Neboli zistené zmeny v an-
tioxidačnom statuse vyjadrené totálnou antioxidačnou
kapacitou a schopnosťou redukcie železa. Hodnoty CRP boli
v medziach normy, hodnoty homocysteínu boli signifikantne
vyššie bez korelácie so závažnosťou OSAS vyjadrenej hodno-
tou RDI. 

Záver: CPAP liečba u pacientov s OSAS znižuje hodnoty
markerov oxidačného stresu. Taktiež hodnoty AGEs (marker
karbonylového stresu) boli znížené pri CPAP liečbe. Výhodou
je analýza markerov oxidačného a karbonylového stresus
v slinách. Viaceré štúdie potvrdili, že CPAP liečba signifi-
kantne znižuje sérové hodnoty markerov zápalu – CRP- TNF-
α, hladiny IL-6 a tiež hmocysteínu, tým CPAP liečba znižuje
riziko akcelerácie aterosklerózy u pacientov s OSAS.

OBEZITA AKO RIZIKOVý FAKTOR
KARDIOVASKULÁRNyCH OCHORENí 
/ OBESITy AS A RISK FACTOR OF

CARDIOVASCULAR DISEASES
Murín J.
I. interná klinika LFUK a UN, Bratislava, SR / 1st Department
of Internal Medicine Comenius University and University
Hospital, Bratislava, Slovak Republic

Úvod: V Európe i na Slovensku ohromne stúpa výskyt nad-
váhy/obezity (dotýka sa to až 60-65% občanov). Treba nám
byť dobre informovanými o tom, či tento nárast hmotnosti
súvisí s nárastom kardiovaskulárnych ochorení. 

Cieľ: Literárne údaje o vzťahu body mass indexu (BMI) ku
kardiovaskulárnym ochoreniam. Súbor a metodika: Rešerš
údajov z publikácií za posledných 5 rokov. 

Výsledky: 1/ Údaje z 19 štúdií (1,46 mil.dospelých, 19-84
r, medián 58 r), 10r sledovanie (referenčná skupina BMI:
22,5-24,9), relatívne riziko pre mortalitu žien bolo 1,47
(BMI:15,0-184), 1,00 (BMI 20,0-22,4), 1,13 (BMI 25,0 –
29,9), 1,44 (BMI: 30,0-34,9) a 1,88 (BMI: 35,00-39,9) a 2,51
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funkcií potrená redukcia dávky. Pri miernej až stredne ťažkej
hepatopatii sa redukcia dávky nevyžaduje. V porovnaní
s inými DPP4i prejavuje porovnateľný efekt na pokles
glykémie a HbA1c avšak s vyššou selektivitou a nižším po-
tenciálom liekových interakcií. Sitagliptín je tiež zatiaľ jediným
DPP4i s potvrdenou kardiovaskulárnou (KV) bezpečnosťou,
ktorá bola dokázaná nielen v meta-analýzacha  pooled
analýzach ale aj v rozsiahlej prospektívnej multicentrickej
randomizovanej klinickej štúdii TECOS (Trial EvaluatingCar-
diovascularOutcomeswithSitagliptin) dizajnovanej priamo
za účelom zhodnotenia KV bezpečnosti. Na rozdiel od
výsledkov v obdobných štúdiách pri niektorých iných účinných
látkach zo skupiny DPP-4i (saxagliptin a čiastočnej aj alogliptin),
ktoré zvyšovali riziko srdcového zlyhávania, sitagliptin takýto
nežiaduci účinok neprejavuje. Naopak, v niektorých štúdiách
počas dobutamínovej ergometrie zlepšoval funkciu ľavej
komory. Hoci v súčasnej dobe máme k dispozícii už niekoľko
účinných látok rôznej chemickej povahy, ktoré účinkujú ako
DPP4i, sitagliptín je stále najviac predpisovaným DPP4i vo
svete aj na Slovensku. V aktuálnych odporúčaniach SDS je
sitagliptín preferovaným výberom ako alternatíva iniciálnej
monoterapie pri intolerancii alebo kontraindikácii metformínu,
preferovaný výber do kombinácie s metformínom, do troj-
kombinácie ako aj do kombinácie s inzulínom (s alebo bez
súčasnej liečby metformínom), obzvlášť u pacientov s redukciou
renálnych funkcií, rizikom dehydratácie, hypotenzie, závratov,
urogenitálnych infekcií, či u pacientov po prekonaní cievnej
mozgovej príhody. Takéto použitie umožňuje aj znenie aktu-
álnych indikačných obmedzení, ktoré je pomerne široké
a napĺňa väčšinu medicínskych nárokov. Zatiaľ však neumožňuje
používať sitagliptín v kombinácii s agonistami GLP-1 receptorov,
gliflozínmi či glitazónmi.

OBEZITA AKO ZÁVISLOSŤ 
/ OBESITy AS ADDICTION

Minárik P.1, Krahulec B.2

1 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, SR/ Phi-
lippe Pinel Psychiatric Hospital, Pezinok, Slovak Republic •
2Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bra-
tislava, SR / Slovak Medical University Faculty of Medicine,
Bratislava, Slovak Republic

Už dlhšiu dobu sa diskutuje o tom, do akej miery sa obezita
a/alebo zvýšený príjem potravy dajú chápať ako špecifické
formy závislosti, t.j. analogicky k látkovým závislostiam. Vý-
skum mozgu ukazuje, že existujú spoločné koreláty medzi
závislosťou na jedle a látkovými závislosťami. Jeden z kon-
ceptov chápania závislosti na jedle vníma nezdravé jedlá

(napr. s vysokým obsahom tukov, cukrov, soli) ako spúšťače
špecifických systémov (napr. na úrovni neuronálnych okru-
hov) v mozgu vedúcich k adaptačnému správaniu podob-
nému ako vidíme v prípade závislosti na drogách. Druhý
koncept popisuje závislosť na jedle ako behaviorálny fenotyp
u skupiny ľudí s obezitou alebo nadváhou pripomínajúci tak-
tiež závislosť na drogách. Výsledky klinických štúdii skôr pod-
porujú koncept závislosti na jedle, ktorý v konečnom
dôsledku môže viesť ku klinickým aplikáciám v súvislosti
s lepším pochopením nadmerného príjmu potravy, porúch
príjmu potravy a podobne. Podobne z výsledkov výskumu
máme dosť dôkazov o tom, že mozog všeobecne (nielen ľud-
ský) svojou štruktúrou a funkciou „je naprogramovaný“ k hľa-
daniu a odpovedi na okamžité odmeny. Rovnako niektoré
klinické štúdie ukazujú na možné využitie liekov
(naltrexón/bupropión) používaných v liečbe látkových závi-
slostí v liečbe obezity. 

TAjOMNé j(U)-KRIVKy 
/ MySTERIOUS j(U)-CURVES

Minárik P.1, Krahulec B.2

1 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok/ Philippe
Pinel Psychiatric Hospital,Pezinok, • 2Lekárska fakulta Slo-
venskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, SR/ Slovak Me-
dical University, Faculty of Medicine, Bratislava, Slovak Re-
public

Poznanie rizikových faktorov na úrovni populácie prináša
množstvo zlepšení na úrovni verejného zdravotníctva. Na dru-
hej strane sa otvárajú sa aj mnohé otázniky. Mnohé rizikové
faktory (napr. hmotnosť (BMI), konzumácia alkoholu, fajče-
nie) ukazujú typické J(U) krivky, ak graficky zobrazíme ich
vplyv na zdravotný stav (napr. mortalita) v závislosti od veľ-
kosti (magnitúdy) daného rizikového faktoru. Vyvstáva tak zá-
konite otázka či ide o fakt alebo artefakt. Ide o dôsledok
nesprávne zvolenej vzorky populácie, zlého vyhodnotenia
vplyvu rôznych rizikových faktorov, nesprávnej interpretácie
výsledkov samotných analýz a podobne. Zvlášť výrazne di-
skutovanou oblasťou je vzťah medzi hmotnosťou (BMI inde-
xom) a mortalitou. Dôvodov pre uvedený vzťah môže byť
niekoľko, v populácii existuje istá distribúcia (diverzita) hmot-
nosti. Preto ak hovoríme o vplyve obezity na mortalitu, mali
by sme brať do úvahy len obezitu, ktorá je nad týmto „nor-
málnym“ rozdelením. Taktiež výsledok môže byť ovplyvnený
vekovým zložením študovanej populácie - niektoré údaje
ukazujú, že vzťah medzi obezitou a mortalitou je silnejší
u mladších vekových skupín ako u staršej populácie. Ďalším
možným faktorom je pokrok vedy, čo prakticky znamená, že- 
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proteíny (IDL) doposiaľ merané neboli. Pacienti a metódy:
Sledovali sme súbor 60 pacientov s akútnym koronárnym
syndrómom (STEMI), 46 mužov a 14 žien s priemerným
vekom 47,2 ± 5,3 rokov, ktorí boli prijatí do kardiocentra na
primárnu intervenciu. V akútnej fáze AKS bolo stanovené
celé lipidové spektrum, vrátane veľkostí ich partikúl a výsledky
sa porovnali s kontrolným súborom 30 zdravých probandov.
V sledovanom súbore hlavné rizikové faktory predstavovali
fajčenie, diabetes mellitus, hypertenzia a pozitívna rodinná
anamnéza kardiovaskulárneho ochorenia, všetci mali nadváhu
až obezitu s priemerným BMI 28,5±5,7. V objektívnom
náleze pri prijatí do nemocnice boli hodnoty kreatínkinázy
(μkat/l) 33,04 ± 33,31, troponínu T (v μg/l) 19,61 ± 124,45
a výsledok ejekčnej frakcie ľavej komory srdca (v %) 45 ±
10,03. Pri prijatí pacientov s AKS do kardiocentra sa realizovala
analýza lipidov s FDA schválenou metódou Lipoprint Quati-
metrix System. 

Výsledky: U všetkých pacientov bolo realizované korona-
rografické vyšetrenie. Výsledky selektívnej koronarografie
ukázali, že u piatich pacientov (8,33 %) bol nález normálny,
u štyroch pacientov (0,67 %) sa zistilo trojcievne postihnutie.
U väčšiny pacientov bolo jednocievne postihnutie - 39
pacientov (65 %) a dvojcievne bolo u 12 pacientov (20 %).
Následne bol vykonaný výkon: primárna koronárna intervencia.
Realizované výkony akútnej kardiochirurgie boli nasledovné:
u väčšiny - 51 pacientov (85 %) bol zavedený stent, u jedného
pacienta (0,17 %) bolo CABG, u dvoch (3,33 %) aspirácia
trombu a u šiestich pacientov (10 %) nebola realizovaná in-
tervencia. Výsledky Lipoprintu sú uvedené v tabuľke: podľa
očakávania sa zistil štatisticky významný vzostup LDL strednej
veľkosti v porovnaní s kontrolami. U pacientov s AKS boli de-
tegované vysoko aterogénne malé denzné partikuly, ktoré
sa u kontrolných probandov nevyskytovali. V skupine menej

aterogénnych veľkých LDL partikúl sa nezistili významné
rozdiely. Zaujímavým a novým zistením bol významný vzostup
VLDL, ako aj veľkých a stredne veľkých IDL partikúl u pacientov
s AKS, ktoré sú taktiež nositeľmi určitého aterogénneho rizi-
kového potenciálu.

VPLyV DIéTy A REZISTENČNéHO TRéNINgU
NA KARDIOMETABOLICKé PARAMETRE –
PRIEBEŽNé VýSLEDKy 

1Penesová, A., 1,2Bajer, B., 1Vlček, M., 1 Havranová. A.,
1Imrich, R.
1Biomedicínske centrum, Ústav klinického a translčného
výskumu, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR/Biomedical
Center, Department of Clinical and Translational Research,
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic •
2FMG, Centrum Výživy a Tréningu, Bratislava, SR /FMG,
Centre for Nutrition and Training, Bratislava, Slovak Repu-
blic

Na význam zmeny životosprávy v prevencii vzniku diabetes
mellitus 2 typu (DM2) a kardiovaskulárnych ochorení poukazuje
množstvo štúdií. Napr. „Diabetes Prevention Program“ (DPP)
štúdia ukázala, že redukciou hmotnosti o 5% sa u pacientov
s prediabetom dá znížiť riziko vzniku DM2 až o 58%. Princípom
intervencie bolo poradenstvo ohľadom zdravého životného
štýlu- redukcia kalorického príjmu a pohybovej aktivity. 

Cieľom našej štúdie je porovnať efekt intenzifikovanej in-
tervencie na sledované kardiometabolické parametre.

Metodika: Prebiehajúca randomizovaná intervenčná
klinická štúdia (NCT02325804) je zameraná na redukciu
množstva telesného tuku, kde sú pacienti náhodne zaradení
do jedného z dvoch ramien štúdie 1) s nízko sacharidovou
hypokalorickou diétou a intermitentným intervalovým tré-
ningom, alebo 2) s klasickou hypokalorickou diétou a aeróbnou
fyzickou aktivitou. V oboch prípadoch diéta predstavuje 30%
redukciu kalorického príjmu a fyzickú aktivitu 150 minút
týždenne. Pred a po 8-10 týždňoch intervencie podstúpia
pacienti komplexné vyšetrenie (meranie fyzickej zdatnosti
a bazálneho metabolizmu, orálny glukózový tolerančný test,
lipidogram, hepatálne parametre a kyselina močová). 

Výsledky: Do štúdie bolo doposiaľ zahrnutých celkovo 27
pacientov. Priemerná redukcia telesnej hmotnosti bola
6,8+4,9 kg (rozpätie 0-15 kg; p=0,0006). Významne sa
znížil BMI (p=0,0003), percento telesného tuku (p≤0,0001),
množstvo tukovej hmoty (p=0,03), obvod pásu (redukcia
o 6±4cm, p=0.02), obvod bokov (p=0,01). Množstvo
netukovej hmoty zostalo nezmenené. Po intervencii nedošlo
k poklesu bazálneho metabolizmu (BMR). U väčšiny pacientov
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(BMI: 40,0-49,9). U mužov to bolo podobné. 2/ Údaje zo 4
prospektívnych štúdií (u detí/adolescentov, 6328 osôb):
obézni mali zvýšený výskyt diabetu 2 typu (RR:5,4),hyper-
tenzie (RR:2,7),vzostupu sérového LDL–Ch (RR:1,8), reduko-
vaného sérového HDL-Ch (RR:2,1), vzostupu sérových
triacylglycerolov(RR:3,0), vzostupu hrúbky intimo-mediál-
neho karotického komplexu (RR:1,7). 

Záver: Potrebujeme analyzovať kardiovaskulárne dôsledky
obezity. Len tak občanov presvedčíme o prevencii obezity
a o užitočnosti tohto kroku.

OBEZITA A PREDSIEŇOVÁ FIBRILÁCIA/
OBESITy AND ATRIAL FIBRILATION

Murín J.
I. interná klinika LFUK a UN, Bratislava, SR / 1st Department
of Internal Medicine Comenius University and University
Hospital, Bratislava, Slovak Republic

Predsieňová fibrilácia, najčastejšia arytmia v klinickej praxi,
významne ovplyvňuje kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu.
Má dnes epidemický rozmer vo výskyte. Obezita (BMI ≥ 30)
má tiež epidemický rozmer výskytu. Obe epidémie sú
vzájomne prepojené. Nárast BMI o 1.0 asociuje so vzostupom
rizika výskytu predsieňovej fibrilácie o 4% – 5% (Framinghamská
štúdia). Preukázali to aj iné sledovania (ARIC štúdia,
Women´sHealth štúdia). Súvisí to s rizikovými faktormi (hy-
pertenzia, sleepapnoe syndróm, diabetes a pod) odprevá-
dzajúcimi obezitu, ale úlohu hrá i genetické pozadie. Me-
chanizmy vzniku predsieňovej fibrilácie u obezity sú nasledovné:
dilatácia ľavej predsiene, kardiálne tukové depozity, zápalové
prejavy s následnou fibrózou v predsieňach, kde úlohu hrajú
aj iné rizikové faktory. Úpravou váhy a prevenciou obezity
možno priaznivo ovplyvniť výskyt predsieňovej fibrilácie
a dôsledky tejto arytmie.

VyšETŘENí PŘíSTROjEM BOSO ABI V PRAXI
/ MEDICAL EXAMINATION WITH

DIAgNOSTIC TOOL BOSO ABI IN PRACTICE
Pávek P.
Ambulance praktického lékaře, obezitologa, Vratislavovo
náměstí 12, Nové Město na Moravě, ČR / General practitioner,
obesitologist, Vratislavov náměstí 12, Nové Město na
Moravě, Czech Republic

Přístroj se používá k včasnému záchytu ischemické choroby
dolních končetin oscilometrickou metodou- tj. registrací
oscilací, které vyvolává proud krve v tepně. Index kotník-

paže( ischemický index, ABI) je poměr systolického tlaku
v oblasti kotníku a systolického tlaku na paži stejné končetiny.
Tato jednoduchá metoda detekce ICHDK disponuje vysokou
specifitou( 96-100%) a vysokou senzitivitou( 75-95%). Měření
ABI přispívá k odhalení systémové aterosklerozy s vysokým
rizikem fatální kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární
příhody. Včasná intervence sníží její pravděpodobnost.

Kasuistika 1.
Pac. nar. 1947
dle ABI těžká ischemie PDK
dle CT angio- odpovídá( těsnástenoza)
doporučen by- pass
vertigo- UZ karotid- stenoza ACI ldx. 83%- endartecto-
mieldx.
Po provedených zákrocích bez potíží.

Kazustika 2.
Pac. nar. 1946- DM I. typu se všemi komplikaceni
dle ABI těžká ischemie PDK
dle CT angio- těsná stenoza stehenní tepny vpravo
indikován by- pass
Po zákroku bez potíží.

Závěr: Oscilometrická metoda měření periferních tlaků
díky své jednoduchosti a efektivitě zvyšuje možnost včasného
záchytu aterosklerotických plátů u asymptomatických pacientů
a tím se zvyšuje i možnost včasné intervence rizikových
faktorů AS v rámci sekundární prevence v ordinaci všeobecných
praktických lékařů, internistů, diabetologů a dalších lékařů.

VEĽKOSŤ LIPOPROTEíNOVýCH PARTIKÚL
U PACIENTOV S AKÚTNyMI KORONÁRNyMI
SyNDRóMAMI S NADVÁHOU A OBEZITOU
/ LIPOPROTEIN PARTICLE SIZE AMONg

PATIENTS WITH ACUTE CORONARy
SyNDROME WITH OVERWEIgHT AND
OBESITy
1Pečík M., 2Mistríková L., 1Dukát A.
1II. Interná klinika LFUK v Bratislave / 2nd Department of
Internal medicine in Bratislava • 2Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, SR / Eastern Slo-
vakian Heart Center in Košice, Slovak Republic 

Úvod: Štúdie, ktoré sledovali pacientov s akútnymi koro-
nárnymi príhodami, poukazovali na významný pokles hladín
cholesterolu v jeho včasnej fáze ochorenia. Väčšina zo
sledovaní však nemerala hladiny nízkodenzitného cholesterolu
(LDL) a vysokodenzitného cholesterolu (HDL) priamo a nemerala
ani veľkosť ich partikúl. Ostatné partikuly ako veľmi nízko-
denzitné lipoproteíny (VLDL) a intermediárne denzitné lipo-- 
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pacienti kontroly P

VLDL 40,00 ± 1,72 23,00 ± 1,64 ‹ 0,0001

veľké IDL 31,03 ± 9,40 22,71 ± 5,22 ‹ 0,0001

stredné IDL 31,03 ± 9,40 22,71 ± 5,22 ‹ 0,0001

malé IDL 12,00 ± 0,91 17,00 ± 1,65 ‹ 0,0001

veľké LDL 35,93 ± 16,42 40,23 ± 10,60 0,1905

stredné LDL 21,00 ± 1,71 11,00 ± 2,34 ‹ 0,05

malé LDL 3,00 ± 1,79 0,00 ± 0,28 ‹ 0,001

veľké HDL 10,00 ± 0,89 18,00 ± 1,53 ‹ 0,0001

stredné HDL 18,00 ± 0,79 25,00 ± 0,73 ‹ 0,0001

malé HDL 4,00 ± 0,43 6,00 ± 0,47 0,07
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a expanzívne rozširuje populáciu v riziku jeho vzniku. Za po-
sledných tridsať rokov sa incidencia HCC v rozvinutých
krajinách strojnásobila, veľkým podielom sa na uvedenom
trende podieľa NAFLD. 

Cieľ práce: Hepatocelulárny karcinóm (HCC) môže vzniknúť
aj v necirhotickej pečeni. V našom súbore sme skúmali súvis
medzi vznikom HCC a absenciou cirhózy.

Súbor a metodika: V našej kohorte v Nitre sme identifikovali
na základe platných diagnostických kritérií 104 pac. s HCC
(2012-2016). Pacientov sme na základe prítomnosti event.
neprítomnosti cirhózy rozdelili na dve skupiny. Cirhózu sme
identifikovali na podklade klinického obrazu, laboratórnych
testov a neinvazívnych markerov, histológie či zobrazovacích
techník vrátane MR elastografie. Na základe komplexnej
palety etiologickej diagnostiky sme pátrali po príčine chronickej
pečeňovej choroby. 

Záver: Najčastejšou etiologickou príčinou HCC sa ukazuje
alkoholová choroba pečene, HCC v tejto etiologickej skupine
je bezvýhradne asociovaný s cirhózou. Druhou najčastejšou
príčinou HCC je NAFLD. Až 33% pacientov s HCC na etiologickom
podklade NAFLD nemalo preukázanú cirhózu pečene. HCC
pri absencii cirhózy sa spája s NAFLD, metabolickým sy.
a jeho komponenty majú častejšie zastúpenie oproti skupine
HCC v teréne cirhózy. Etiológia choroby pečene nemala vplyv
na prežívanie, neprítomnosť cirhózy nezlepšila prežívanie.
NAFLD a metabolický syndróm možno považovať za hlavný
rizikový faktor HCC pri absencii cirhózy pečene.

PORUCHA gLUKóZOVEj TOLERANCIE
A NíZKA FyZICKÁ AKTIVITA SA SPÁjAjÚ
S POKLESOM KOgNITíVNyCH FUNKCIí
U SENIOROV
/ IMPAIRED gLUCOSE TOLERANCE AND LOW

PHySICAL ACTIVITy ARE LINKED TO
COgNITIVE DECLINE IN SENIORS
Schön M.1,2, Tirpáková V.3, Slobodová L.2, Vajda M.6, Krum-
polec P.1,Vallová S.2, Košutzká Z.4, Straka I.4, Šútovský S.5, Val-
kovič P.4, Sedliak M.6, Ukropec J.1, Ukropcová B.1,2

1Biomedicínske centrum SAV • 2Ústav patologickej fyziológie
LF UK • 3Ústav telovýchovného lekárstva SZU • 4II.Neurolo-
gická klinika LF UK a UN Bratislava • 5I.Neurologická klinika
LF UK a UN Bratislava • 6Fakulta telesnej výchovy a športu
UK

Úvod: Mnoho štúdií poukazuje na prepojenie medzi kog-
nitívnymi funkciami, metabolizmom glukózy a fyzickou akti-
vitou. U pacientov s poruchou glukózovej tolerancie (PGT)a
nízkou fyzickou aktivitou stúpa riziko pokles u kognitívnych

funkcií, na podklade metabolických, vaskulárnych a neuro-
degeneratívnych, zmien mozgu. 

Cieľ práce: sledovať vzťah medzi metabolizmom glukózy,
úrovňou fyzickej aktivity a kognitívnymi funkciami. Súbor
a metodika: Skupina 56 seniorov (69,6±1,8rokov, M/Ž=22/34)
zahŕňala kognitívne zdravých (n=33) a pacientov s ľahkým
kognitívnym deficitom (MCI, n=23). Podskupina dobrovoľníkov
mala PGT (n=19).Kognitívnefunkciesme stanovili kognitívnymi
testami (Addenbrookov test ACE-R;Mini MentalStateExami-
nation MMSE; batéria počítačových testov CogState) a fyzickú
aktivitu validovaným dotazníkom. 

Výsledky: Pacienti s PGT mali nižšie celkové skóre v testoch
ACE-R (R=0,46, p<0,05) a MMSE (R=0,53, p<0,05). Glykémia
na lačno negatívne korelovala s reakčným časom
(CogState;R=0,41, p<0,05) apozitívne s exekutívnymi a psy-
chomotorickými funkciami (CogState; R=0,41,p<0,05).
Miera fyzickej aktivity negatívne korelovala s reakčným časom
(CogState;R=0,3, p<0,05) a pozitívne s exekutívnymi
funkciami (CogState;R=0,39, p<0,05). Záver: Porucha me-
tabolizmu glukózy a nízka úroveň fyzickej aktivity sa spájajú
s poklesom specifických kognitívnych funkcií. Zvýšenie fyzickej
aktivity má potenciál ich priaznivo ovplyvniť. 

Grantová podpora:SAS–NSC Joint Research
Cooperation grant 2013/17,VEGA 2/0191/15

PRIDANÁ HODNOTA LIEČBy LIRAgLUTIDOM 
/ THE ADDED VALUE OF TREATMENT WITH

LIRAgLUTIDE
Schroner Z.
IV. Interná klinika UPJŠ LF, UN L. Pasteura, Košice,SR, IVth.
Dept. of Internal Medicine Medical Faculty of University
Pavol Jozef Šafárik, University Hospital L. Pasteur, Košice,
Slovak Republic

Liraglutid je dlhodobo účinkujúci agonista GLP-1 recepto-
rov, ktorý je homológny s natívnym GLP-1 na 97%. Okrem
glykemických účinkov (celkové ovplyvnenie glukózovej
triády), vykazuje aj viacero paraglykemických účinkov (vplyv
na hmotnosť /zníženie/, pozitívny vplyv na krvný tlak, lipidy,
markery KV rizika). Výhodou je aj bezpečnosť (nízke riziko hy-
poglykémie, nízky výskyt závažných nežiaducich účinkov). Na-
priek tomu, že Európska lieková agentúra (EMA) schválila
klinické používanie liraglutiduuž v apríli 2009(v roku 2010
prišiel tento preparát do klinickej praxe aj na Slovensku), sa
v poslednom čase objavili novinky ohľadom tohto farmaka.
Na kongrese Americkej diabetologickej asociácie (ADA), usku-
točnenom v Bostone v júni 2016, boli prvýkrát prezentované
výsledky veľkej prospektívnej, randomizovanej štúdie LEA-
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došlo aj k miernemu poklesu systolického tlaku krvi (p=0,05)
a zlepšeniu inzulínovej senzitivity, úprave lipidogramu a zlep-
šeniu hepatálnych parametrov.

Záver: Predbežné výsledky našej štúdie potvrdzujú benefičný
efekt zmeny životného štýlu na redukciu tukovej hmoty, he-
patálne parametre v zmysle nealkoholového stukovatenia
pečene (NAFLD) a kardiometabolické parametre. 

Podporené grantom FEXE11/2014; VEGA 2/0161/16

AKÚTNE SRDCOVé ZLyHANIE A OBEZITA -
POSTAVENIE BIOMARKEROV/ ACUTE
CARDIAC FAILURE AND OBESITy - THE
STATUS OF BIOMARKERS

M. Pernický, J. Murín 
Interná klinika LFUK a UN, Bratislava, SR / 1st Department
of Internal Medicine Comenius University and University
Hospital, Bratislava, Slovak Republic

Úvod: Akútne srdcové zlyhanie (ASZ) je ochorenie s vysokou
prevalenciou a zlou prognózou (1). Liečba pacientov s ASZ je
veľmi náročná a drahá, najmä náklady na hospitalizácie (aj
rehospitalizácie). Akútne dekompenzácie chronického srdcového
zlyhávania (CHSZ) zvyšujú mortalitu, morbiditu a zhoršujú
kvalitu života pacientov. Diagnostika ASZ je klinická a pozostáva
z analýzy symptómov (anamnéza) a prejavov ASZ (objektívny
nález stázy), echokardiografického dôkazu dysfunkcie ľavej
komory (systolická alebo diastolická dysfunkcia), niekedy
pomáha dobrá odpoveď chorého na liečbu (diuretiká) a v po-
slednej dekáde sa preukázalo, že aj biomarkery (NTproBNP,
BNP, t.j. nátriuretické peptidy v sére) majú významné postavenie
v stanovení diagnózy ASZ. Nadváha a obezita sú považované
za významné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení,
vrátane akútneho aj chronického srdcového zlyhávania (2,3,4),
ale pacienti s ASZ a nadváhou/miernou obezitou prežívajú
dlhšie ako kachektickí pacienti s prebiehajúcim katabolickým
stavom. Toto je známe ako „obesity paradox“. 

Pacienti a metodika: - analýza pacientov prijatých pre
ASZ na I. internú kliniku v období 7 mesiacov, - podrobná
analýza pacientov podľa BMI (body mass index) – demografické
charakteristiky, komorbidity, závažnosť SZ (podľa EF ĽK,
funkčná trieda NYHA, hospitalizačná mortalita), -analýza sé-
rového biomarkeru (NTproBNP) u prijatých pacientov s ASZ.

Výsledky:
- prijatých spolu 140 pacientov pre ASZ spomedzi 778

celkovo prijatých pacientov (18%)
- diabetikov prijatých pre ASZ bolo 30 % (42 pacientov)
- priemerný vek: 72 rokov, muži: 67 rokov, ženy 75 rokov 

- ťažko obézni pacienti (BMI ≥ 35 kg/m2) s ASZ boli mladší
ako neobézni a boli častejšie imobilní 

- častejšie boli hospitalizované ženy (55 % v.s. 45 % mu-
žov)

- 14 % pacientov boli fajčiari
- dominovala akútna dekompenzácia chronického srdcového

zlyhávania (82 %)
- najčastejšie komorbidity: arteriová hypertenzia (85 %),

ICHS (80 %), dyslipidémia (78 %), renálna insuficiencia
(55 %), anémia (40 %).

- pacienti s obezitou ťažkého stupňa ale tiež kachektickí
pacienti mali závažnejšiu formu ASZ (nižšiu priemernú
ejekčnú frakciu ĽK a súčasne vyšší stupeň funkčnej triedy
NYHA a vyššie hodnoty sérových biomarkerov - NT-pro-
BNP)

- ťažko obézni resp. kachektickí pacienti s ASZ mali vyššiu
mortalitu aj morbiditu

Záver: ASZ je najčastejšou príčinou hospitalizácie na
internom oddelení. Diabetici tvoria tretinu pacientov prijatých
pre ASZ. Závažnejšie formy ASZ (NYHA trieda, EF ĽK, sérová
hodnota biomarkerov) mali pacienti s ťažkou obezitou (BMI
≥ 35 kg/m2) ale tiež kachektickí pacienti (BMI < 20 kg/m2).

NAFLD A HEPATOCELULÁRNy KARCINóM -
VšETKy SÚVISLOSTI/ NAFLD AND
HEPATOCELLULAR CARCINOMA - ALL THE
RELATIONSHIPS

1Rác M., 2Koller T.
1Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra SR/Dept.of Internal
Medicine Teaching Hospital Nitra, Slovak Rebulic  • 25. In-
terná klinika LF UK a UNB Bratislava,SR/ 5th Dept. of
Internal Medicine Comenius University, and University Hos-
pital Bratislava, Bratislava, Slovak Republic

Úvod: Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je najčastejší pri-
márny karcinóm pečene a piaty najčastejší karcinóm vôbec.
HCC má najrýchlejšie rastúcu incidenciu spomedzi solídnych
nádorov a predstavuje jeden z najletálnejších karcinómov
s vysokou fatalitou. HCC pri absencii cirhózy sa spája s MS
a nealkoholovou tukovou chorobou pečene (NAFLD). Obezita
je dnes poznaným rizikovým faktorom vzniku nádorových
ochorení. Existuje priamy vzťah medzi stúpajúcim BMI a ná-
rastom mortality na rakovinu. Metabolický syndróm (MS)
predstavuje hepatokarcinogén per se. NAFLD ako pečeňová
manifestácia MS je najčastejším ochorením pečene. Rastúca
incidencia a prevalencia zrkadlí epidemiologický vývoj diabetu
a obezity. Fakt že HCC môže komplikovať priebeh tukovej
choroby pečene aj bez pokročilej fibrózy či cirhózy, dramaticky- 
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súčasný stav poznania tejto problematiky vo svete a zároveň
predstavíme výsledky pilotnej štúdie, ktorá prebieha na 1.
detskej klinike LFUK a jej výsledky sa aktuálne spracovávajú. 

Grantová podpora: VEGA 2/0166/14. 

FENOTyP METABOLICKy ZDRAVýCH
CENTRÁLNE OBéZNyCH MLADISTVýCH
A DOSPELýCH BEZ DIABETU 
/ PHENOTyPE OF METABOLICALLy HEALTHy

CENTRALLy OBESE NON-DIABETIC
ADOLESCENTS AND ADULTS 
ŠebekováK1, Gurecká R.1, KoborováI.1, Csongová M.1, Gaj-

doš M.2, Volkovová K.2

1LF UK, Bratislava / Comenius University Medical Faculty,
Bratislava • 2LF, SZU, Bratislava, SR / Medical Faculty,
Slovak Medical University, Bratislava, Slovakia

Úvod: Obéznych ktorí nemanifestujú typické metabolické
rizikové faktory (RF) označujeme ako metabolicky zdravých
(MZ). Ich riziko vzniku kardiovaskulárnych (KV) ochorení je
vyššie ako u MZ chudých (Ch), ale vyššie ako u metabolicky
nezdravých obéznych. Na Slovensku nepoznáme prevalenciu
MZ centrálne obéznych (CO) a ich metabolickú charakteristiku,
zaujímavé najmä z hľadiska vysokej KV mortality. 

Cieľ: Odhadnúť prevalenciu MZCO u mladistvých a dospelých,
a porovnať klasické a neštandardné ukazovatele KV rizika
u MZCO a MZCh. Metódy: CO sme klasifikovali ako pomer
obvod pásu/výška (WHtR) ≥ 0.5. Za RF KV ochorení sme pova-
žovali STK ≥ 130 mm Hg a/alebo DTK ≥ 85 mm Hg; TAG>1,7
mmol/l, HDL-C≤1,03 mmol/l u mužov a 1,29 mmol/l u žien,
a FPG≥5,6 mmol/l. Ako MZCh sme klasifikovali probandov
s WHtR<0.5 nemanifestujúcich žiadny z uvedených RF, ako
MZCO tých ktorí neprezentovali okrem CO žiadny iný RF. 

Výsledky: Spomedzi 2  262 hodnotených mladistvých
(vek: 16-19 rokov) bolo 89% chudých, z toho 70% nemani-
festovalo rizikové faktory. 5% mladistvých bolo COMZ, čo
zodpovedalo 43% spomedzi CO adolescentov. Okrem antro-
pometrických charakteristík mali MZCO mladiství v porovnaní
s MZCh významne vyššie hodnoty STK, DTK, FPG, FPI, LDL-
cholesterolu, TAG, hsCRP, kyseliny močovej, AOPP a leptínu
v porovaní s MZCh; významne nižšie QUICKI, koncentrácie
HDL-cholesterolu, sRAGE a adiponektínu; a nelíšili sa významne
koncentráciami cholesterolu, Hcy, a eGFR. Spomedzi 782
hodnotených dospelých (vek: 20-81 rokov) bolo 50% chudých,
z toho 54% nemanifestovalo RF. 6% dospelých bolo COMZ,
čo zodpovedalo 11% spomedzi CO dospelých. Okrem antro-
pometrických charakteristík mali MZCO dospelí v porovnaní

s MZCh významne vyššie hodnoty STK, DTK, celkového a LDL-
cholesterolu, TAG, kyseliny močovej, hsCRPa leptínu v porovnaní
s MZCh; významne nižšie koncentrácie HDL-cholesterolu,
sRAGE a adiponektínu; a nelíšili sa významne hodnotami
FPG, FPI, QUICKI, eGFR a AOPP. 

Záver: U CO je prevalencia MZCO asi 4x vyššia u adolescentov
ako u dospelých. U MZCO sme pozorovali posun hodnôt
štandardných a neštandardných ukazovateľov zvýšeného KV
rizika k nepriaznivejším hodnotámv  porovnaní s MZChuž
u mladistvých. Prierezový charakter našej štúdie neumožňuje
zhodnotiť klinický význam tohto kumulatívneho posunu, na-
značuje však že MZCO nie je z hľadiska KV rizika benígny
stav. 

Grantová podpora: APVV 0447-12;VEGA 1/0637/2013;
MZ SR: 2005/27-SZU-05, 2006/07-SZU-02, BSK. 

MONITOROVANIE OBEZITy U DETí – COSI
PROjEKT V SR
/ MONITORIg OBESITy IN CHILDREN – COSI

PROjECT IN SLOVAKIA
Tichá Ľ1, Sedlákov D.,2 Vadovičová P.,3, Hamad J., Mesáro-

šová I2

1LF UK a DFNsP BA1, WHO2, MZ SR3, ÚVZ SR / Children‘s
Hospital of Commenius University • 2WHO • 3Ministry of
Health • 4Public Health Authorities

Úvod: Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) je
WHO projekt, ktorého cieľom je vytvoriť medzinárodne po-
rovnateľné ukazovatele detskej obezity a zahrnúť ich do vnú-
troštátneho zdravotného systému. V súčasnosti prebieha 4.
kolo zberu dát. 

Cieľ: Hodnotiť prevalenciu podvýživy, normálnej hmotnosti,
nadváhy a obezity u predpubertálnych školo povinných detí. 

Súbor a metodika: V národne-reprezentatívnom súbore
2805 detí (1406 chlapcov a 1399 dievčat), (1547 z vidieckej
oblasti, 1258 z mestskej oblasti) vo veku 7-7,99 detí sme
merali telesnú hmotnosť, výšku, obvod pása a obvod bokov.
Z nameraných dát sme vypočítali BMI a získané údaje sme
štatisticky vyhodnotili. Projekt bol schválený etickou komisiou.
Deti boli merané so súhlasom rodičov.

Výsledky: Priemerné hodnoty boli: BMI u chlapcov (n =
1359) 16,6 ± 2,8, BMI u dievčat (n = 1352) 16,4, ±2,8,
priemerná hmotnosť u chlapcov 27,4 ± 6 kg a u dievčat
26,8 ± 5,9 kg, priemerná výška u chlapcov 128,2 ±-6,2 cm
a u dievčat 127,5 ± 6 cm. Výskyt obezity podľa WHO 2007
Growth Refence bol nasledovný: nadhmotnosť u chlapcov
30,3%, u dievčat 24,2%, obezita 13,8% u chlapcov, 10,7%
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DER (LiraglutideEffect and Action in Diabetes: Evaluation
of Cardiovascular Outcome Results), ktorá hodnotila kardio-
vaskulárnu bezpečnosť liraglutidu. Liraglutid v štúdii LEADER
signifikantne (o 13 %) znížil nielen riziko kompozitného pri-
márneho cieľa, ale aj riziko kardiovaskulárnej (o 22 %), aj cel-
kovej mortality (o  15 %). Riziko nefatálneho infarktu,
mozgovej cievnej príhody a hospitalizácie pre srdcové zlyhá-
vanie bolo tiež znížené, aj keď výsledky neboli štatisticky sig-
nifikantné. Zároveň došlo k zníženiu rizika mikrovaskulárnych
komplikácií o 16 %, čo bolo predovšetkým dôsledkom spo-
malenia výskytu renálnych komplikácií. Vzhľadom k tomu,
že približne 40% pacientov s DM 2. typu má chronické ocho-
renie obličiek v rôznom stupni, je dôležitá možnosť použitia
liraglutidu aj u takýchto pacientov. V súčasnosti podľa SPC
možno použiť liraglutid bez potreby úpravy dávky aj u pa-
cientov s miernym alebo stredným poškodením funkcie ob-
ličiek (klírenskreatinínu 60-90 ml/min a 30-59 ml/min). Pre
výrazný efekt liraglutiduna pokles telesnej hmotnosti, bol ne-
dávno EMA registrovaný v dávke 3,0 mg na liečbu samotnej
obezity. 

PŘíNOS PSyCHOLOgICKé INTERVENCE
V RÁMCI INTERDISCIPLINÁRNíHO
MANAgEMENTU A OBEZITy A DIABETU 2.
TyPU – KAZUISTIKA
/ THE BENEFITS OF THE PSyCHOLOgICAL

INTERVENTION DURINg THE
MULTIDISCIPLINARy MANAgEMENT OF
OBESITy AND DIABETES TyPE 2 – CASE
REPORT
Slabá Š., Svobodová Š. 
3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Praha, ČR/ 3rdDept. ofIn-
ternalMedicine, General University Hospital Prague Czech
Republic

Naša kazuistika demonstruje přínos psychologické inter-
vence po 3leté diabetologické a obezitologické dispenzari-
zaci, kdy již byly zcela vyčerpány terapeutické možnosti,
a nepodařilo se dlouhodobě udržet uspokojivé kompenzace
diabetu. K dlouhodobému celkovému udržení uspokojivé
kompenzace diabetu významně přispěla až krátkodobá psy-
chologická intervence. Psychologická intervence má sice
spoustu omezení a závisí velmi na osobním postoji pacienta
a jeho motivaci. Přesto je nepochybné, že může být užiteč-
ným pomocným nástrojem i v managementu diabetu 2.
typu. Správné načasování intervence a také následné odha-
lení fungující motivace pak dopomohlo k dlouhodobému
zlepšení kompenzace diabetu. Tato kazuistika rovněž po-

tvrzuje význam multidisciplinární péče o obézního diabetika,
která zahrnuje nejenom profesionálně vyškolený edukační
tým ale především přínos klinického psychologa. Až po jeho
intervenci se podařilo zlepšit spolupráci pacienta, která ná-
sledně vedla k dlouhodobému udržení uspokojivé kompen-
zace diabetu. 

PSyCHICKé ASPEKTy DETSKEj OBEZITy
/ PSyCHIC ASPECTS OF PEDIATRIC OBESITy 

Staníková D.1,2, Lobotková D.1, Tichá Ľ.1, Podracká Ľ.1, Staník
J.1,3

11.detská klinika LFUK Bratislava, SR / 1stDepartment of
Pediatrics, Medical Faculty at the Comenius University in
Bratislava, Slovak Republic • 2Institute of Social Medicine,
Occupationalmedicine and PublicHealth, University of Leip-
zig, Germany • 3Pediatric Research Centre, University of
Leipzig, Germany

Úvod: Obezita a jej zvyšujúca sa prevalencia aj u detí pred-
stavuje jednu z najväčších výziev súčasného zdravotného sys-
tému. Podobne ako u dospelých, aj u detí sa obezita spája so
zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych, metabolických,
autoimunitných a onkologických ochorení. Navyše je spojená
aj so zvýšeným rizikom psychických ochorení, ktoré môžu vý-
razne znižovať kvalitu života - minimálne rovnako ako soma-
tické ochorenia. Spomedzi psychiatrických ochorení ide
najmä o anxiózne a depresívne poruchy. Depresia u detí sa
veľmi často prejavuje skôr telesnými symptómami než kla-
sickou poruchou nálady, čo môže maskovať skutočnú diag-
nózu alebo môže mať podobu subklinickej depresie, kedy
síce deti nespĺňajú klinické kritéria depresie, majú však izo-
lované alebo niektoré symptómy depresie. Z anxióznych po-
rúch ide najčastejšie o sociálnu a separačnú anxietu.

Cieľ: Zistenie prevalencie depresívnych a anxióznych porúch
(generalizovanej úzkostnej poruchy, separačnej anxiety, pa-
nickej poruchy a sociálnej fóbie) u slovenských obéznych detí.
Pacienti a metódy: Do štúdie boli zaradení obézne deti s BMI
> 97. percentil vo veku 12-18 rokov a ich rovesníci s normál-
nou hmotnosťou (kontrolná skupina). Psychické ťažkosti sa
u nich hodnotili pomocou medzinárodne užívaných skrínin-
gových dotazníkov SCARED (Screen for Anxiety Related Disor-
ders, verzia Child) pre zistenie anxióznych porúch a CES-D
(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) pre skrí-
ning depresie. 

Výsledky a záver: Skríning a včasné rozpoznanie týchto
ochorení u obéznych detí je nesmierne dôležitý, avšak v sú-
časnosti sa nekladie naň taký dôraz ako na vyhľadávanie so-
matických komplikácií. V našej prezentácii sa zameriame na- 
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AKé jE TERAPEUTICKé OVPLyVNENIE
DySLIPIDéMIE U PACIENTA
S KARDIOVASKULÁRNyM RIZIKOM
A OBEZITOU? 
/ WHAT IS THE THERAPEUTIC MEASURES OF

DLP IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR
RISK AND OBESITy?
Uhliar R.
Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava, SR / St. Michael’s
Hospital, a.s. Bratislava, Slovak Republic

Nadhmotnosť a obezita sú zodpovedné za približne 80 %
prípadov diabetes mellitus 2. typu, 35 % ischemickej choroby
srdca a 55 % hypertenznej choroby medzi dospelými v Európe.
Spolu zapríčiňuje viac ako milión úmrtí a 12 miliónov rokov
života v chorobe každý rok. Je zistené, že jedno z 13 úmrtí
ročne v EÚ je pravdepodobne spôsobené nadmernou telesnou
hmotnosťou. Cieľ: Literárne údaje o ovplyvnení
dyslipidémieu pacientov s kardiovaskulárnym (KV) rizikom
a obezitou. Súbor a metodika: Prehľad údajov z publikácií
za posledných 5 rokov. Výsledky: 1/ Medzi zdravotné riziká
a komplikácie spojené s obezitou patria napríklad metabolické
komplikácie (diabetes mellitus 2. typu, inzulínová rezistencia,
dyslipoproteinémia, metabolický syndróm, hyperurikémia,
dna, subklinický zápal) alebo kardiovaskulárne poruchy (hy-
pertenzia, ischemická choroba srdca, chronické srdcové zly-
hávanie, cievna mozgová príhoda, venózna tromboembólia).
2/ Vzhľadom k tomu že, nadváha, obezita a abdominálna
obezita často prispievajú k dyslipoproteinémii (DLP), kalorický
príjem by sa mal u týchto osôb znížiť a energetický výdaj
zvýšiť. Nadváha je definovaná ako index telesnej hmotnosti
(BMI)≥25-30kg/m2, a obezita ako BMI ≥ 30 kg/m2. Abdo-
minálnu obezitu môžeme ľahko detekovať meraním obvodu
pása; to by malo byť vykonané u všetkých jedincov, ktorí
majú buď nadváhu, majú DLP alebo zvýšené KV riziko.
Redukcia hmotnosti, aj keď veľmi malá (5-10% bazálnej
telesnej hmotnosti), zlepšuje lipidové abnormality a priaznivo
ovplyvňuje ďalšie KV rizikové faktory. Dyslipoproteinémia
u pacientov s metabolickým syndrómom (MS) predstavuje
skupinu abnormalít lipidov a lipoproteínov, vrátane zvýšenia
hladín triacylglycerolov (TAG) a to nalačno aj po jedle, apoB
a malé denzné LDL a nízky HDL-C a nízke koncentrácie apoA1.
Aterogénna DLP je jeden z rizikových faktorov KVO u pacientov
s DM 2. typu. Možnosti farmakologickej liečby DLP zahŕňajú
statíny, fibráty, PCSK9 inhibítory. 

Terapeutické ovplyvnenie DLP u pacienta s KV rizikom
a obezitou je dôležitá z hľadiska znižovania výskytu KVO.

REMISIA DM 2.TyPU A ZNíŽENIE HMOTNOSTI
V RÁMCI METABOLICKéHO SyNDRóMU PO
BARIATRICKýCH OPERÁCIÁCH
/ THE REDUCTION OF DM2TyPE AND

WEIgHT LOSS IN METABOLIC SyNDROME
AFTER BARIATRIC SURgERy
Ucháľ J., Trávniček A., Čierny M.
Chirurgické oddelenie Nemocnica Břeclav, ČR / Department
of Surgery Břeclav Hospital, Czech Republic

Cieľ: V našej práci sa venujeme možnostiam chirurgickej
terapie metabolického syndrómu, hlavne DM2.typu a redukcii
hmotnosti. 

Súbor a metódy: Hodnotíme pokles hmotnosti, úpravu
diabetu a celkový efekt bariatrických výkonov s odstupom 1
roku po výkone, celkovo u 290 pacientov (168 diabetikov).
Porovnávame bandáž, plikáciu, sleeveresekciu a dva typy
bypassov žalúdka (RYGB a MGB). Výsledky operácií sa líšia
celkovým účinkom na metabolický syndróm. Efekt hodnotíme
systémom BAROS, ktorý priraďuje body za pokles hmotnosti,
zlepšenie komorbidít a kvalitu života v šiestich doménach
psychologického dotazníka a odčítavá body za komplikácie
a reoperácie. Bodové hodnotenie: „zhoršenie“(–1), „bezzme-
ny“(0), „zlepšenie“(+1), „niektoré odozneli a ostatné zlepše-
né“(+2) alebo „všetkyvyriešené“(+3). Celkový súčet bodov
s určitým odstupom od operácie ponúka štandardizovanú
verbálnu klasifikáciu, ktorá hodnotí výsledok danej operácie.
Výsledky: Po reštrikčných výkonoch bol lepší efekt u ne dia-
betikov, naopak po mal absorpčných výkonoch boli výsledky
priaznivejšie u diabetikov 2.typu. Ďalší vývoj DM2.typu rok
po bariatrickej operácii podľa BAROS: celkovo cca 40%
pacientov dospelo k remisii DM2T, najčastejšie po Roux-Y
a MGB(viac ako 50%), nižší podiel remisie bol po sleeveresekcii
a najnižší po aplikácii a bandáži. Najvyššia redukcia váhy
bola u pacientov bez DM2T po RYGB–priemerne 44kg,
najnižšia u pacientpv s DM2T po aplikácii. Najvyššie BAROS
skóre dosahovali pacienti s DM2T po RYGB(„výborný“)a
najnižší u pacientov bez DM2T po bandáži žalúdka
plikácii(„uspokojivý“ a „dobrý“). 

Záver: Efekt bariatrickej operácie závisí od typu operácie
a komorbidít pacienta. V závere porovnávame výsledky našej
práce s bariatrickým centrom v USA (Jacksonville, Florida)
a ich retrospektívnou štúdiou rok po bariatrických výkonoch
(2012).
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u dievčat. Naopak, nízka hmotnosť sa vyskytovala nasledovane:
štíhlosť - 4,1% u chlapcov, 3,3% u dievčat, podváha 0,4%
u chlapcov a 0,4% u dievčat, hypotropfia u 1,1% chlapcov
a 0,5% dievčat.

Záver: Ide o predbežné spracovanie dát výsledkov projektu
COSI. Na základe uvedených výsledkov konštatujeme vysoký
výskyt obezity už v rannom školskom veku, ktorý vyžaduje
zavedenie preventívnych opatrení proti obezite. Výsledky
budú porovnané s výskytom obezity v iných krajinách Európy. 

šTÚDIA EMPA-REg OUTCOME: REVOLÚCIA,
ČI EVOLÚCIA V LIEČBE DIABETU 2. TyPU? 
/ STUDy EMPA-REg OUTCOME: REVOLUTION

OR EVOLUTION IN THE TREATMENT OF
DIABETES TyPE 2?
Tkáč I.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice, SR/ IV. Department
of Internal Medicine Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik
University in Košice and Loius Pasteur University Hospital,
Košice, Slovak Republic

Klinické randomizované štúdie do roku 2015 ukázali iba
prínos metformínu v prevencii kardiovaskulárnej a celkovej
mortality u novo-diagnostikovaných obéznych diabetikov 2.
typu. Pri ostatných liekových skupinách bola dokázaná pri-
najlepšom terapeutická bezpečnosť, pri niektorých aj zvýšenie
výskytu KV príhod. Štúdia EMPA-REG OUTCOME bola prvou
publikovanou klinickou štúdiou zameranou na bezpečnosť
aj preventívny potenciál empagliflozínu – liekuzo skupiny
inhibítorov SGLT-2. Do štúdie bolo zaradených 7020 pacientov
s predchádzajúcim kardiovaskulárnym ochorením, ktorí boli
randomizovanína liečbu empagliflozínom alebo placebom.
Tieto boli pridávané k predchádzajúcej antidiabetickej, hy-
polipidemickej, antihypertenzívnej a antitrombotickej liečbe.
Liečba empagliflozínom viedla k zníženiu primárneho výsledku
(úmrtie z kardiovaskulárnych príčin, nefatálny infarkt myokardu
alebo nefatálna cievna mozgová príhoda) o 14% (p=0,04).
Efekt sa prejavil hlavne na znížení kardiovaskulárnej mortality
o 38% (p<0,001). Z ďalších sledovaných ukazovateľov bolo
zistené aj zníženie celkovej mortality o 32% (p<0,001), ako
aj hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie o 35% (p=0,002).
V porovnaní s placebovou skupinou, v ktorej bolo možné
pridávanie ďalších antidiabetík v prípade nedostatočnej
kompenzácie, viedla liečba empagliflozínom k väčšej redukcii
HbA1c, hmotnosti a systolického tlaku krvi. Sekundárna
analýza ukázala, že v skupine liečenej empagliflozínom došlo
aj k menej častej progresii diabetickej nefropatie o 39%

(p<0,001). Od publikácie výsledkov EMPA-REG OUTCOME
boli publikované výsledky dvoch štúdií s agonistami GLP-1-
receptorov (LEADER a SUSTAIN 6), ktoré tiež pozorovali sig-
nifikantné zníženie kardiovaskulárnych príhod. V diabetológii
tak začína nová éra, v ktorej od antidiabetickej liečby bude
možné očakávať nielen zníženie výskytu mikrovaskulárnych
komplikácií, ale aj kardiovaskulárnych ochorení a mortality. 

REOPERÁCIE PO BARIATRICKýCH
OPERÁCIACH
/ OPERATIONS AFTER BARIATRIC SURgERy

Trávniček A., Čierny M., Ucháľ J.
Chirurgické oddelenie Nemocnica Břeclav, ČR / Department
of Surgery Břeclav Hospital , Czech Republic 

Obezita je v súčasnej dobe veľmi závažný zdravotný problém
na celom svete, pričom bariatrická operácia sa pokladá za jej
najúspešnejšiu liečbu. S nárastom množstva vykonávaných
bariatrických operácií, narastá i počet reoperácií. Výskyt ne-
plánovaných reoperácii je vcelku vzácna, ale obávaná kom-
plikácia a toto riziko reoperácií sa snažíme eliminovať. S týmto
cieľom prezentujeme analýzu vlastných údajov a porovnávame
so zahraničím. Súbor a metódy: Retrospektívna analýza
súboru 1300 rôznych bariatrických a metabolických operácii
(približne 300 bandáží LAGB, 400 plikácií LGCP, 400 tubulizácií,
sleeve resekcií žalúdku, 250 gastrických bypasov MGB/OAGB
a RYGB). Porovnanie s výsledkami zo zahraničia. Výsledky:
Reoperácie sú indikované kvôli komplikáciám, vedľajším
nežiaducim udalostiam alebo kvôli strate účinku primárnej
operácie. Môžeme ich rozdeliť na 3 kategórie: 1. navrátenie
pôvodného stavu, 2. revízia 3. konverzia pôvodnej operácie
na inú. Po LAGB bola bandáž reoperáciou odstránená z rôznych
dôvodov v 15%, po LGCP bola nutná reoperácia v 10%, po
sleeve resekci žalúdka v 7%, ale po gastrických bypasoch len
v 2%. Pre objektívnosť porovnania rôznych operácií je nutné
brať ohľad aj na rozdielnu priemernú dĺžku follow up. V po-
rovnaní so zahraničím, kde u pacientov s RYGB bola 2x
častejšie nutná reoperácia v porovnaní s tými, ktorí majú SG,
sa tieto výsledky líšia (1). 

Aj keď niektoré literárne zdroje tvrdia opak, komplexnejšie,
metabolicky účinnejšie bypasové operácie vedú v našom
súbore k nižšiemu riziku reoperácií než technicky jednoduchšie
intervencie obmedzené na žalúdok. 

Citácia: 1. Journal of the American College of Surgeons,
October 2015 Volume 221, Issue 4, Supplement 1, Pages
S16–S17, Reoperation after Bariatric Surgery: Still a Devastating
Complication, Mark H. Hana, MD et. al. - 
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tvorby tepla u človeka (otužilci, pacienti s obezitou a meta-
bolickým ochorením), a tiež zdokonaliť v súčasnosti dostupné
metódy na zobrazenie aktívneho hnedého tuku u človeka. 

Grantová podpora: VEGA 2/0180/15, VEGA 2/0096/17

KEĎ SA DVE MOLEKULy SPOjA
/ WHEN COMBINED TWO MOLECULES

Uličiansky V.
Via medica, s.r.o., Košice, SR / Viamedica, spol s r.o. Košiec,
Slovak Republic

Patofyziológia diabetes mellitus 2. typu je komplexná. Na
dosiahnutie optimálnej glykemickej kompenzácie je často
potrebná kombinovaná liečba. Jedným z možných prístupov
je kombinácia bazálneho inzulínua agonistu GLP-1 recepto-
rov. Podávanie bazálneho inzulínu má obmedzenie v tom, že
neovplyvňuje fluktuácie glykémie vo vzťahu ku jedlu. Naproti
tomu agonista GLP-1 receptorov stimuluje sekréciu inzulínu
a inhibujú sekréciu glukagónu v závislosti od glukózy. Tento
účinok je komplementárny k účinku inzulínu. Pozitívne vý-
sledky nedávnych štúdií, v ktorých bol podávaný bazálny in-
zulín s agonistom GLP-1 receptorov v separátnych injekciách
viedli k vytvoreniu fixných kombinácií. Inzulín degludek/li-
raglutid (IDegLira) predstavuje novú fixnú kombináciu dlho-
dobo pôsobiaceho inzulínového analógudegludek (IDeg)
a dlhodobo pôsobiaceho agonistu GLP-1 receptorov liraglu-
tidu (Lira). Tento produkt podávaný 1 x denne subkutánne
s možnosťou jednoduchej titrácie dávky vedie ku klinicky vý-
znamnému zlepšeniu glykemickej kompenzácie, ktorá zod-
povedá individuálnym zložkám. Uvedená fixná kombinácia
súčasne ovplyvňuje liečebné bariéry inzulínu (hypoglykémia
a prírastok na hmotnosti) a agonistov GLP-1 receptorov (na-
uzea, zvracania a hnačka).Liraglutid je podľa výsledkov štúdie
LEADER prvým agonistom GLP-1 receptorov, u ktorého bola
dokázaná kardiovaskulárna prospešnosť.

Fixné kombinácie inzulínu a GLP-1 agonistov sú zahrnuté
v algoritmoch liečby ADA/EASD 2015 a AACE 2016, ako aj Slo-
venskej diabetologickej spoločnosti 2016.Aké sú indikačné
obmedzenia na Slovensku? Inzulín degludek a liraglutid
v predplnenom pere 100 IU/ml: hradená liečba sa môže in-
dikovať u pacientov s nedostatočne kompenzovaným diabe-
tom 2. typu (HbA1C > 7%), ktorí sú liečení akoukoľvek
kombinovanou liečbou obsahujúcou bazálny inzulín. 

EURóPSKy CONSENSUS O POUŽITí
KOMBINOVANEj LIEČBy
(FENOFIBRÁT/STATíN) PRI ATEROgéNNEj
DySLIPIDéMII VO SVETLE NOVýCH
gUIDELINES
/ EUROPEAN CONSENSUS ON THE ROLE OF

COMBINATION THERAPy (FENOFIBRATE–
STATIN) IN THE TREATMENT OF
ATHEROgENIC DySLIPIDAEMIA IN THE
LIgHT OF NEW gUIDELINES
Vohnout B. 
Ústav výživy, FOZOŠ a Koordinačné centrum pre familiárne
hyperlipoproteinémie, Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave, SR / Institute of Nutrition, FOZOS and Coordi-
nation Center for Familial Hyperlipoproteinemias, Slovak
Medical University in Bratislava, Slovak Republic

Aterogénna dyslipidémia (AD) predstavuje súbor abnor-
malít lipidov a lipoproteínov, medzi ktoré patrí zvýšená hla-
dina triglyceridov, zvýšený počet malých denzných LDL častíc
a nízky HDL cholesterol, čo je spojené s vyššou úmrtnosťou
a závažnými kardiovaskulárnymi (KV) príhodami. Aterogénna
dyslipidémia je častým stavom (približne 35–50 %) aj u pa-
cientov s diabetes mellitus 2. Typu liečených statínmi a teda
s pretrvávajúcim vysokým reziduálnym rizikom. Navyše aj pa-
cienti, ktorí dosiahnu cieľové hodnoty LDL-C, majú až o 32 %
zvýšené riziko výskytu srdcovo cievnych príhod, ak nedo-
siahnu cieľové hladiny non-HDL-C. Non-HDL-C predstavuje
cholesterol v LDL a v remnatných časticiach bohatých na trig-
lyceridy a je primárne ovplyvnený hladinou na triglyceridy
bohatých lipoproteínov. Dosiahnutie cieľových hodnôt non-
HDL-C by malo byť kľúčových cieľom manažmentu KV rizika
u pacientov s AD a non-HDL-C je jasne definovaným sekun-
dárnym cieľom liečby dyslipidémií. Fenofibrát significantne
redukuje KV príhody u pacientov s AD, v monoterapiia aj
v kombinácii so statínom. Pacienti so zvýšenou hladinou trig-
lyceridov a nízkym HDL-C sú preto cieľovou skupinou pre
kombinovanú liečbu fenofibrát-statín. 
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MODIFIKÁCIA ŽIVOTNéHO šTýLU
V MANAŽMENTE OBEZITy 
/ LIFESTyLE MODIFICATION IN THE
MANAgEMENT OF OBESITy 

Ukropcová, B.1,4, Tirpáková, V.2, Hamar, D.3, Sedliak, M.3,
Ukropec J.1

1Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske cen-
trum SAV, Bratislava / Institute of Experimental Endocrino-
logy, Biomedical Research Center SAS, Bratislava • 2Slovenská
zdravotnícka univerzita v Bratislave / Slovak Medical Uni-
versity in Bratislava • 3Fakulta telesnej výchovy a športu
UK, Bratislava / Faculty of Physical Education and Sports,
Comenius University, Bratislava • 4Ústav patologickej fy-
ziológie LFUK, Bratislava / Institute of Pathological Physiology,
Faculty of Medicine Comenius University, Bratislava, Slovak
Republic

Obezita a fyzická inaktivita sú dva do značnej miery nezávislé
rizikové faktory chronických neprenosných ochorení (meta-
bolické, kardiovaskulárne, onkologické, neurodegeneratívne
ochorenia), ktoré sú zodpovedné za 65-80% morbidity a mor-
tality vo vyspelých krajinách. Na Slovensku trpí nadhmotnosťou
alebo obezitou vyše 50% žien a 60% mužov a ~60% populácie
nemá odporúčanú dávku pohybu, ktorá sa spája so zdravotnými
benefitmi. Je preto veľmi dôležité zachytiť trend prichádzajúci
aj z Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), ktorá
podporuje zakladanie akreditovaných Centier pre manažment
obezity - Centers of Obesity Management (COMs). COMs vy-
tvárajú podmienky pre komplexnú legeartis klinickú starostlivosť
o obézneho pacienta. Výhodou je kontrola kvality, akumulácia
dát, podpora edukácie a klinického aj základného výskumu
ako aj možnosť spolupráce s inými centrami využívajúcimi
rovnaké princípy práce. V rámci nášho klinického výskumu
sme v spolupráci s klinickými a športovými pracoviskami
doma i v zahraničí realizovali prierezové (n~150dobrovoľníkov)
aj intervenčné (n~130 dobrovoľníkov) štúdie, spojené s kom-
plexnou klinickou fenotypizáciou a molekulárno-biologickou
a biochemickou charakterizáciou, a to na úrovni cirkulácie,
kostrového svalstva a tukového tkaniva u jedincov s obezitou
a/alebo poruchou metabolizmu. Pri štúdiu vplyvu životného
štýlu na špecifické metabolické a antropometrické parametre
monitorujeme potravinovú preferenciu ako aj profil fyzickej
aktivity subjektívnymi (dotazník) aj objektívnymi (akcelerometre)
metódami. Našim cieľom je(i) identifikovať vplyv životného
štýlu na špecifické parametre, (ii)definovať včasné biomarkery
rozvoja komorbidít obezity a lepšie porozumieť(pato)me-
chanizmom chronických ochorení a účinkov špecifickej in-
tervencie, (iii)edukovať dobrovoľníkov a poskytovať spätnú
väzbu z hľadiska krátkodobého aj dlhodobého sledovaniaa

(iv) poskytnúť vedecké podklady pre transláciu nových
poznatkov do klinickej praxe. 

Grantová podpora SAS-NSC JRC grant
2013/17, VEGA 2/0191/15, VEGA 2/0192/14

HNEDé TUKOVé TKANIVO A CHRONICKé
METABOLICKé OCHORENIA U ČLOVEKA 
/ BROWN ADIPOSE TISSUE AND CHRONIC

METABOLIC DISEASE IN HUMANS 
Ukropec J1, Baláž M1,2, Kurdiová T1, Janáková Z3, Štefanička
P4, Krssak M5, Kiefer F5, Varga L4, Wolfrum C2, Ukropcová B1,3

1Sekcia Obezity LDPM Ústav experimentálnej endokrinológie
Biomedicínske centrum SAV • 2ETH Zürich, Švajčiarsko •
3Ustav patologickej fyziológie • 4ORL Klinika LFUK a UNB,
Bratislava • 5Medical University Vienna, Rakúsko. 

Tukové tkanivo tvoria populácie rôznych typov buniek
vrátane adipocytov, preadipocytov, pericytov, endoteliálnych,
neuronálnych a imunitných buniek. Je zdrojom stoviek bi-
oaktívnych molekúl so širokým spektrom endo-, para- a au-
tokrinných účinkov. Okrem bieleho tukového tkaniva, ktorého
esenciálnou úlohou je ukladať a mobilizovať energiu vo
forme neutrálnych lipidov, sa u človeka nachádza aj hnedé
či béžové tukové tkanivo, obsahujúce bunky morfologicky
a funkčne prispôsobené na tvorbu tepla, ktoré by sa mohli
podieľať aj na regulácii energetického metabolizmu. Dynamika
a molekulárny charakter procesov, ktoré definujú metabolickú
flexibilitu a substrátovú preferenciu, adipogenézu ako aj
uskladnenie a mobilizáciu lipidov v spojení s metabolickou
aktiváciou/hnednutím tukového tkaniva sa intenzívne skúmajú.
Cieľom tohto výskumu je efektívne modulovať energetický
metabolizmus a ovplyvniť tak progresiu metabolických
ochorení u človeka. Tvorba tepla je v prípade malých cicavcov
energeticky relatívne efektívny proces. Ide pritom o odpojenie
elektrochemického potenciálu - chemickej energie, ktorá sa
hromadí na vnútornej membráne mitochondrií - od tvorby
ATP. Esenciálna je prítomnosť odpájacieho „uncoupling“ pro-
teínu (UCP1) na vnútornej membráne mitochondrií v hnedom
tuku (termogénne aktívne tukové tkanivo). Štúdium mecha-
nizmov tvorby tepla nezávislých od UCP1 sa uskutočňuje
u špecifických zvieracích modelov ako aj u dospelého človeka
(kde UCP1 termogenéza nie je kľúčová z hľadiska termore-
gulácie). Zdá sa, že v kostrovom svale aj v tukovom tkanive
existuje hneď niekoľko alternatívnych mechanizmov tvorby
tepla, ktoré by mohli efektívne ovplyvniť energetický meta-
bolizmus a redukovať tak riziko metabolických ochorení u pa-
cientov s obezitou. Je teda dôležité poznať regulačné procesy
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VyUŽITIE ZDRAVéHO jOgOVéHO POHyBU
U OBéZNyCH PACIENTOV 
/ USINg OF HEALTHy yOgA MOVES FOR THE

OBESE PATIENTS
Hluchová M.
BMAcademy s.r.o., vzdelávacie zariadenie s akreditáciou
MŠVVaŠ SR / BMAcademy s.r.o., educational institution
with accreditation of Ministry of Slovak Republic

Úvod: Optimálny a zdravý pohyb pomáha udržať ľudský
organizmus v komplexnej fyzickej, duševnej a sociálnej po-
hode v zdraví.

Cieľ práce: Cieľom je poukázať, akým významným fakto-
rom v živote každého človeka je zdravý a funkčný pohyb. 

Súbor a metodika: Využitie zdravého jogového pohybu
v komplexnej pohybovej aktivite obézneho pacienta.

Výsledky, záver: Ľudské telo je stvorené k pohybu, k opti-
málnemu fungovaniu potrebuje pravidelnú pohybovú akti-
vitu. Optimálna a zdravá pohybová aktivita a kvalita života sú
v úzkom spojení a okrem zdravotného prínosu ponúka ďalšie
sociálne a psychologické benefity. Zdravý jogový pohyb pri-
spieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prí-
stupom, ktorý joga ako systém ponúka.

HISTóRIA A SÚČASNOSŤ
BARIARICKEj/METABOLICKEj CHIRURgIE
/ HISTORy AND PRESENT OF THE

BARIATRIC/METABOLIC SURgERy
Holéczyová, A., Čerkovská, J.
Chirurgické oddelenie, Vítkovická nemocnica a.s, Ostrava
–Vítkovice, ČR /Dept. of surgery, Vítkovice Hospital a.s.,
Ostrava-Vítkovice, Czech Republic 

Úvod: Zrod bariatrickej chirurgie sa datuje do 50 rokov mi-
nulého storočia. V súčasnosti sa transformuje na metabolickú
chirurgiu resp. na bariatricko / metabolickú chirurgiu. Stúpa
počet výkonov na celom svete a mení sa aj spektrum výko-
nov.

Cieľ a metodika: Autorky predstavujú tzv. nosné operácie,
ktoré vydržali skúšku času, ale predstavujú aj novšie operácie,
ktoré len čakajú na svoje dlhodobé výsledky. Predstavujú tiež
inovatívne endoskopické postupy

Výsledky: Na našom oddelení sa venujeme bariatrickej
chirurgii od r. 2005. Spektrum výkonov sa od r. 2005 zme-
nilo, zvýšili sa počty operácií a podarilo sa nám vybudovať
komplexné obezitologické centrum. Najčastejšou operáciou
je rukávová resekcia žalúdka, po nej nasleduje plikácia ža-
lúdka, menšie sú počty žalúdočných bypassov alebo kom-

plexných výkonov typu biliopankreaickej diverzie alebo duo-
denoileálnej anastomózy ( SADI-S). Endoskopoické techniky
v našej nemocnici nevykonávame, ale spolupracujeme s Obe-
zitologickým centrom LF Ostravskej univerzity, kde sa tieto
výkony realizujú. 

Záver: Pohľad do histórie je užitočný, aby sme si uvedomili,
koľko úsilia sa už vynaložilo v bariatrickej/metabolickej chi-
rurgii pri hľadaní optimálneho výkonu. Ten sa zatiaľ stále ne-
našiel. Hľadanie je však zdrojom inšpirácie a námetov do
budúcnosti nielen pre chirurgov, ale pre všetkých, ktorí sa ve-
nujú obezitológii. 

OBEZITA V DETSKOM VEKU AKO
CELOSPOLOČENSKý PROBLéM
/ OBESITy IN CHILDHOOD AS SOCIETAL

PROBLEMS 
Hrúzová M., Švaralová A.
Pediatrické oddelenie, NsP n.o. ZZ Levice, SR / Paediatric
department, NsP n.o. ZZ Levice, Slovak Republic

Naučiť potomkov zdravo sa stravovať nie je ľahká úloha.
Príčinou obezity u detí je predovšetkým nesprávna životo-
správa, teda nevhodne zložená výživa i nedostatok pohybu.
Výživa a pohyb sú ako spojené nádoby a ak dieťa prijíma viac
kalórií, než potrebuje, je prirodzené, že začne priberať. 

V prieskumnej časti analyzujeme ako sa stravuje rodina die-
ťaťa, ktorá má problém s primárnou obezitou, či majú rodičia
a deti dostatočné informácie o obezite a správnej výžive a či
majú záujem o edukačné stretnutia.

Prieskum sme robili formou ankety, ktorá nám ukázala, že
rodičia nemajú dostatok informácii o primárnej obezite detí,
lebo nechcú o tom veľmi hovoriť napriek tomu 80 % rodičov
má záujem o pravidelné edukačné stretnutia.

Odporúčame podporovať aktivity Národných programov
o obezite detí v každom okresnom meste, podporovať Ligy
proti obezite, poukázať na „KOMUNITNÝ PILOTNÝ PROJEKT –
DETSKÁ OBEZITA“ a zapojiť sa do nej a organizovať rekondičné
pobyty pre deti, zvýšiť edukačné pôsobenie sestier.
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PéČE O DíTĚ V OBEZITOLOgICKé
AMBULANCI
/ CHILDCARE IN OBESITy OUT-PATIENT

CLINIC
Dědourková Š., Přibylová R., Pilcová R.
Endokrinologický ústav, Praha, ČR/ Institute of Endocrinology,
Prague, Czech Republic

Úvod: Přednáška představí práci s dětskými pacienty
v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologického
ústavu v Praze při léčbě dětí s nadváhou a obezitou. 

Cíl: Přehled vyšetření prováděných na tomto pracovišti
a ukázka na jedné kazuistice obézního adolescenta. Meto-
dika: Vyšetření obézního dítěte zahrnuje fyzikální vyšetření
(tělesná hmotnost, výška, obvod pasu tloušťky kožních řas)
krevní odběry zaměřené mimo běžnou biochemii také na ri-
zikové faktory metabolického syndromu včetně oGTT, vyšet-
ření množství viscerálního tuku metodou bioelektrické
impedance. Vysvětlení léčebného program zahrnuje edukaci
pacientů a jejich rodinných příslušníků, pravidelné konzul-
tace s nutriční terapeutkou, pravidelné kontroly propočíta-
ných jídelníčků. Pacient je sledován v měsíčních intervalech
střídavě u nutriční terapeutky a v obezitologické ambulanci.
Fyzikální vyšetření se provádí v ambulanci při každé návštěvě,
krevní odběry jednou ročně. Je zde možnost provádět další
vyšetření, jako je nepřímá kalorimetrie a denzitometrie. V pří-
padě podezření na jinou příčinu obezity je možno realizovat
i kompletní endokrinologické a genetické vyšetření. V prů-
běhu léčby je kladen důraz na motivaci k dodržování dopo-
ručeného energetického příjmu pro věk a pohlaví, zařazení
vhodné pohybové aktivity. Část úspěchů ambulantní péče
bude prezentováno na kazuistice jednoho pacienta. 

Závěr: Při úspěšné ambulantní péči dochází ke zlepšení fy-
zické a hlavně psychické kondice, zlepšení zdravotního stavu
a zlepšení laboratorních výsledků. 

Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (Endokrinologický ústav
– EÚ,00023761)

PSyCHOLOgICKÁ STAROSTLIVOSŤ
O OBéZNyCH PACIENTOV 
/ THE PSyCHOLOgICAL TREATMENT OF

OBESE PATIENTS
Fülleová M. 
I. interná klinika Univerzitná Nemocnica Bratislava, SR / Ist
Dept.of Internal Medicine University Hospital Bratislava,
Slovak Republic

Psychologická starostlivosť o obéznych pacientov sa zame-
riava na zvládanie ich psychických, psychosomatických a so-
ciálnych problémov. Z mnohých systémov psychoterapie ako
najúčinnejší sa javí kognitívno-behaviorálny (KB) smer, ktorý
rieši návykové problémy jedincov. 

Cieľom kognitívno-behaviorálnej terapie je zmeniť patolo-
gické správanie vedúce k rozvoju obezity a dosiahnutie zlep-
šenie kvality života. K začatiu procesu chudnutia je na prvom
mieste vlastná motivácia, ktorou môžu byť zdravotné dôvody,
estetický výzor, ale aj sociálny faktor. 

Obezita je celoživotné multifaktoriálne ochorenie. Nejedná
sa len o neestetický výzor jedincov, ale má značný podiel na
rozvoji kardiovaskulárnych chorôb vzniku diabetes mellitus
a z neho vyplývajúcich ďalších komplikácií, rozvoja onkolo-
gických ochorení. Nezanedbateľný je aj sociálno-ekonomický
dopad. 

Prevencia, edukácia a liečba obezity spadá do kompetencií
všeobecného lekára a sestry primárnej starostlivosti. Neza-
nedbateľná je aj podpora obézneho v procese chudnutia zo
strany rodiny, okolia a pôsobenie v komunite.
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MONITOROVANIE KRVNéHO TLAKU,
TELESNéHO ZLOŽENIA, FyZICKEj AKTIVITy
A VýŽIVy U OBéZNyCH PACIENTOV
V KLINICKEj PRAXI 
/ MONITORINg OF BLOOD PRESSURE, BODy
COMPOSITION, PHySICAL ACTIVITy AND DIET
IN OBESE PATIENTS IN CLINICAL PRACTICE

Slobodová L.2, Ukropcová B.1,2

1Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske cen-
trum SAV, SR / Institute of Experimental Endocrinology,
Biomedical Research Center, SAS, Slovak Republic  • 2Ústav
patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita Ko-
menského, Bratislava, SR / Institute of Pathological Physiology,
Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak
Republic

Úvod: Diagnostika, liečba aj sledovanie dynamiky ochorenia
a efektivity terapie obézneho pacienta sa v klinickej praxi
spája s využívaním relatívne ľahko aplikovateľných, dostupných
a technicky a časovo nenáročných metodík. Obezitu je možné
charakterizovať aj ako ochorenie životného štýlu, kedy sa
šanca ovplyvniť nielen hmotnosť ale aj zdravotný stav pacienta
významne zvyšuje práve pri dlhodobej úprave životného
štýlu. Monitorovanie stravovacích a pohybových návykov pa-
cienta umožňuje jednak individualizovanú úpravu / preskripciu
pohybovej aktivity a výživy, ako aj sledovanie modifikácie ži-
votného štýlu v čase a v súvislosti s dynamikou zmien
hmotnosti a zdravotného stavu pacienta. 

Vzhľadom na to, že obezita významne zvyšuje riziko meta-
bolického syndrómu (MS), je u obézneho pacienta dôležité
monitorovanie parametrov MS (krvný tlak, lipidový profil,
antropometrické parametre vrátane telesného zloženia
a obvodu pása, metabolizmus glukózy). Špecifikom merania
krvného tlaku u obézneho pacienta je nevyhnutnosť použitia
primerane širokej manžety. Dôležité je uvedomiť si, že
hmotnosť nie je jediným ľahko merateľným a relevantným
parametrom, význam má aj monitorovanie telesného zloženia
a jeho zmien vplyvom cvičenia a/alebo kalorickej reštrikcie.
Kvadrupedálna bioimpedancia (OMRON) umožňuje nielen
stanovenie telesnej hmotnosti a BMI, ale aj stanovenie
podielu telesného tuku, kostrového svalstva a množstva vis-
cerálneho (vnútrobrušného) tuku, ktorý sa spája s metabolickým
syndrómom. Jednoduchým merateľným korelátom viscerálnej
adipozity je meranie obvodu pása. 

Záver: Monitorovanie obézneho pacienta umožňuje opti-
málne nastavenie redukčného režimu, kontrolu priebehu
redukcie z hľadiska zmien telesného zloženia a zdravotného
stavu pacienta a sledovanie modifikácie životného štýlu vo
vzťahu k individuálnym odporúčaniam.

CHUDNÚŤ SA DÁ V KAŽDOM VEKU, ALE
PREDCHÁDZAŤ OBEZITE TIEŽ 
/ LOSINg WEIgHT CAN AT ANy AgE BUT

PREVENT OBESITy ALSO 
Štefáková M.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Ľu-
bochňa, SR / National Endocrinologic and Diabetes Institute,
N. O. Ľubochňa, Slovak Republic

Cieľom prezentácie je analyzovať problémy s obezitou
a nadváhou hlavne u detí a podeliť sa o skúsenosti, ako sa
dajú zvládnuť zmenou životného štýlu. 

Od útleho veku sa sleduje prírastok hmotnosti jedinca. Ne-
primerané priberanie môže signalizovať vznik obezity v ďal-
šom vekovom vývoji dieťaťa až po dospelosť. V nižších
vekových skupinách detí, nadváha prekáža hlavne rodičom.
Snaží sa ju riešiť matka za pomoci lekára a zdravotnej sestry.
V školskom veku majú motiváciu schudnúť už samotné, obe-
zitou alebo nadváhou postihnuté deti. Nevnímajú nadváhu
ako rizikový faktor zdravotných komplikácii, ale porovnávajú
svoju hmotnosť s rovesníkmi. Rodičia si často neuvedomujú,
že pod obezitu svojich dorastajúcich detí sa podpísali sami
nesprávnymi stravovacími návykmi v rodine. Podcenili ich
pohybovú a športovú aktivitu. Čo a koľko majú deti jesť, to je
individuálne, podľa veku dieťaťa. Pri naštartovaní redukč-
ného programu je potrebné okrem zásady jesť zdravo, jesť
hlavne kvalitne a menej ako doposiaľ. Je mnoho usmernení
a rád, ale  názorná krivka hmotnosti môže byť pre rodiča
a dieťa motiváciou. 

Výsledky práce boli hodnotené v rámci spolupráce s pa-
cientmi počas hospitalizácie na detskom oddelení v NEDÚ
a sledovaný úbytok hmotnosti u dobrovoľníkov spolupraco-
vať ďalej z domáceho prostredia podľa usmernení. Hodnotila
som rešpektovanie zmien, pokles hmotnosti, úspechy a ne-
zdary. Informácie som získavala počas roka 2015-2016, prie-
bežne e-mailom. Redukcia hmotnosti u detí, keď je založená
na trpezlivosti a správnej motivácii, prináša často pozitívne
výsledky, čo pomôže zbaviť dieťa stresu a zvýšiť kvalitu jeho
života a sebavedomie. 

Obezita dospelých, môže mať prísnejšie pravidlá na zmenu
stravovania. U obéznych diabetikov pomôže aj GLUCERNA,
hlavne pre tých, ktorí nemajú čas na prípravu raňajok alebo
si pripraviť včas kvalitnú večeru. Motivácia spočíva aj v porov-
naní energetickej a výživovej hodnoty klasických raňajok
s jedným balením GLUCERNY. U diabetikov je cieľ zbaviť sa
prebytočných kíl, ale zároveň dosahovať aj uspokojivé glyké-
mie. Pre diabetika s nadváhou pri inzulínovej terapii, je vhod-
nejšie si pohybovú aktivitu plánovať a dávku inzulínu pred
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INFORMOVANOST DIABETICKýCH PACIENTů
S NADVÁHOU O MOŽNOSTI LéČBy POMOCí
BARIATRICKé CHIRURgIE
/ AWARENESS OF POSSIBLE BARIATRIC
SURgERy TREATMENTS AMONg OBESE
DIABETIC PATIENTS

Kováčiková Y. 1,2, Čierny M. 1, Trávniček A. 1, Krátká A. 2

1Chirurgické oddělení Nemocnice Břeclav / Department of
Surgery Břeclav Hospital • 2Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta humanitních studií / Tomas Bata University of Zlín,
Faculty of Humanities

Úvod: V současné době je odborníky na léčbu diabetu stále
častěji diskutován přínos rozvíjejícího se oboru bariatricko-
metabolické chirurgie. Bariatrická operace, např.gastrický by-
pass, spočívá ve zmenšení objemu žaludku a je považována
za účinný způsob léčby závažných stupňů obezity i prováze-
jících metabolických onemocnění. Plná informovanost dia-
betiků je základním předpokladem pro motivaci a spolupráci
v léčbě i pro případné rozhodnutí podstoupit bariatrickou
operaci. 

Cíl: Hlavním cílem práce bylo zmapovat informovanost res-
pondentů obézních diabetiků o možnostech, indikaci, pří-
nosu a rizicích využití chirurgické bariatrické léčby v praxi
a zjistit zájem respondentů o tento způsob terapie. 

Metodika: Byla zvolena metoda dotazníku, který obsaho-
val 23 položek. Výzkumného šetření se zúčastnilo 95 diabe-
tiků s obezitou, jejich věk se pohyboval v rozmezí od 33 do
65 let. Kritéria pro výběr respondentů byla následující: BMI
35 a více, diabetes byl u respondentů diagnostikován před
méně než deseti lety a dlouhodobě se u nich nedaří kombi-
novanou farmakoterapií dosahovat cílových hodnot glykova-
ného hemoglobinu.

Výsledky: Výsledky udávají, že obézní diabetici zúčastnění
tohoto šetření nejsou informováni od svých lékařů o možnos-
tech léčby obezity pomocí bariatrické chirurgie. Jen 26 res-
pondentů tyto informace mají, ale získali je ze svého okolí
nebo z médií. Pouze 12 diabetiků informaci získalo od svého
diabetologa. Po získání informace o bariatricko-metabolické
chirurgii mělo 90 diabetiků zájem o radikální chirurgické ře-
šení. 

Závěr: Moderní léčba diabetu 2. typu je pojímána v celé
šíři a zahrnuje také terapii obezity. Mezi nejnovější postupy
léčby obezity u diabetiků patří také bariatricko-metabolická
chirurgie, především tam, kde selhávají jiné metody. Erudo-
vanou informovaností obézních diabetiků lékaři o možnos-
tech bariatrické operace lze zvýšit kvalitu jejich života.

SPECIFIKA PRÁCE ZDRAVOTNí SESTRy
V OBEZITOLOgICKé AMBULANCI 
/ SPECIFICS OF WORK OF A NURSE IN

OBESITy UNIT
Přibylová R.
Centrum pro léčbu a diagnostiku obezity, Endokrinologický
ústav, Praha, ČR / Obesity Management Centre, Institute of
Endocrinology, Prague, Czech Republic 

Obezita je komplexní problém, který zasahuje do všech ob-
lastí pacientova života. Ovlivňuje nejen jeho fyzické i psy-
chické zdraví, ale velmi často se dotýká jeho pracovního
a soukromého života. 

Přednáška seznamuje se specifickou ošetřovatelskou péčí
všeobecné sestry o obézní pacienty od prvního kontaktu
s nimi, až po dlouhodobou péči. 

Práce zdravotní sestry na obezitologickém pracovišti je
velmi komplexní, vyžadující efektivní, nicméně empatickou
komunikaci s pacientem. Sestra provádí řadu vyšetření spe-
cifických (analýza tělesného složení pomocí antropometrie
a bioimpedanční metody, nepřímá kalorimetrie apod.) i ru-
tinních (krevní odběry, měření krevního tlaku, EKG). Na
našem oddělení je sestra členkou obezitologického týmu slo-
ženého z lékařů obezitologů a internistů, klinického psycho-
loga, všeobecných sester, nutričních terapeutek a zdravotní
laborantky. Dalším specifikem našeho pracoviště je aktivní
a intenzivní zapojení sester do vědecko-výzkumné činnosti
a grantových projektů. V našem centru zdravotní sestry po-
skytují péči jak dospělým, tak dětským pacientům.

Při ošetřovatelské péči o obézní pacienty je nezbytné znát
její specifika a respektovat je. Zdravotní sestra je nejen ne-
postradatelnou součástí odborného týmu, ale je rovněž opo-
rou pacientům v plnění jejich postupných a hlavně reálných
cílů.

Podpořeno grantem MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav
- EÚ, 00023761).
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edukácie u pacientov v preddialýze a u pacientov v dialyzač-
nom programe. Zdôrazňujú individuálny prístup. Okrem pa-
cienta je dôležité edukovať aj tých členov domácnosti, ktorí
mu zostavujú jedálniček, resp. pripravujú jedlo. Z vlastného
súboru pacientov autorky dokladujú nutnosť novej edukácie
po vstupe pacienta do dialyzačného programu, ako aj nut-
nosť cyklických reedukácií.

PREVALENCIA OBEZITy DETí VyBRANýCH
ZÁKLADNýCH šKôL BRATISLAVSKéHO
KRAjA
/ PREVALENCE OF OBESITy SELECTED

PRIMARy SCHOOLS THE BRATISLAVA
REgION 
Zvardoňová M. 

Nadhmotnosť a obezita ľudstva sa stávajú časovanými
bombami nášho storočia. V súčasnosti je obezita jedným
z najčastejším metabolickým ochorení a je charakterizovaná
zmnožením tukového tkaniva v organizme. Osobitné posta-
venie v tejto problematike má obezita u detí a mládeže, pre-
tože nie je len zdravotným problémom v tomto veku, ale
predstavuje aj zvýšené riziko pre obdobie dospelosti. Ak do-
chádza k nadmernému ukladaniu tuku u dieťaťa v období vý-
vinu, tak mu v dospelosti hrozí obezita. Takáto obezita býva
závažnejšia ako obezita, ktorá vzniká v dospelosti. A to aj
vtedy, ak počas vývoja u týchto detí došlo k určitému zlepše-
niu. Prevalencia obezity v posledných desaťročiach výrazne
stúpa. Liečba obezity si vyžaduje celoživotnú spoluprácu s pa-
cientom. Dôležitá je prevencia obezity.

Tému práce som si zvolila z dôvodu neustáleho stretávania
sa s deťmi, ktoré trpia celou radou ochorení spojených so
zlým stravovaním, trpiacich množstvom psychických a fyzic-
kých problémov, ktoré narušujú ich detský život. Cieľom
práce bolo zmapovať súčasný stav obezity u detí na vybraných
základných školách v Bratislavskom kraji. V práci sa zameria-
vame na výskyt obezity v závislosti na veku (koľko percent
detí z vybraného súboru od 9 do 13 rokov má nadhmotnosť
alebo obezitu) a pohlavia žiakov základných škôl (či sa vysky-
tuje častejšie tento problém u dievčat alebo chlapcov)
v meste a na vidieku. Ďalším cieľom bolo zhodnotiť stravo-
vacie návyky vybranej skupiny detí školského veku vo vzťahu
k riziku obezity a pohybovej aktivity. Výskum prebehol v de-
cembri 2012 - februári 2013 a zúčastnilo sa ho 130 detí vo
veku 9. - 13. rokov zo základných škôl z Bratislavského kraja.
Z výsledkov je vidieť, že zo 130 detí má 8,9 % zo skúmaného
súboru problém s obezitou. Najvyšší výskyt obezity bol vo ve-

kovej kategórií medzi 12. a 13. ročnými. Medzi 12. ročnými
sa nachádzalo 7 detí a medzi 13. ročnými 4 deti. Vo vekovej
kategórií 10. ročných mali veľmi vysoké BMI traja respon-
denti a medzi 9. ročnými bol len jeden chlapec s extrémne
vysokými hodnotami BMI. Z celkového počtu detí s nadhmot-
nosťou bolo 7,5 % dievčat a 4,5 % chlapcov. Pri porovnávaní
detí s nadmernou hmotnosťou v meste a na vidieku bolo vi-
dieť, že na vidieku žije väčšie množstvo detí s týmto problé-
mom obezity (10,7 %). Oproti tomu mestských detí bolo
menej 7,5 %.Obezita detí predstavuje celospoločenský pro-
blém v mnohých krajinách, na ktorej sa podieľa predovšet-
kým nevhodná strava a nesprávny životný štýl, najmä
nedostatok pohybu. Preto je veľmi dôležitá prevencia, ktorá
by mala byť zameraná na rodičov a ich deti už od útleho veku.
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pohybom úmerne znížiť. Potom sa na výdaj energie nemusí
diabetik dojedať, predíde hypoglykémii a pohybom schudne.

Záverom je potrebné konštatovať, že edukácia má svoje ne-
zastupiteľné miesto v kontakte s pacientmi pri riešení jeho
problémov. Význam individuálnych stravovacích materiálov,
ktoré som vypracovala na podkladoch stravovacej anamnézy
s pacientom, so zámerom mu pripomenúť, ako môže dosiah-
nuť svoj cieľ a schudnúť, keď bude sám chcieť. 

Úspechy potešia, ale nevzdať sa ani pri nezdaroch, ktoré by
ich mali skôr posunúť vpred. 

VPLyV EDUKAČNýCH AKTIVíT NA ÚPRAVU
ŽIVOTOSPRÁVy U DETí S DIABETOM
/ THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL

ACTIVITIES TO CHANgE THE LIFESTyLE IN
CHILDREN WITH DIABETES
Šugrová K.
LF UPJŠ Ústav psychológie zdravia, Košice, SR/Faculty of
Medicine, Pavol Jozef Safarik University, Department Psy-
chology of Health, Košice, Slovak Republic

Diabetes mellitus 1. typu je označovaný za stav podmiene-
ného zdravia, alebo iný stav metabolizmu, ktorý sa stáva cho-
robou až vznikom komplikácií. Hovoríme o celoživotnom,
progredujúcom, multifaktoriálnom, preventabilnom ocho-
rení, kedy sám pacient/rodič dokáže (dez)informáciami vý-
razne pozitívne, ale i negatívne ovplyvňovať metabolickú
kompenzáciu. Máloktoré ochorenie dáva možnosť práve
v takej miere pacientovi/rodičovi vstupovať do liečby a ovplyv-
ňovať zdravotný stav pomocou rešpektovania režimových
opatrení ako diabetes mellitus 1. typu. Počet detí s týmto ce-
loživotným ochorením aj u nás neustále narastá. Samotný
pacient bez dostatočných informácií nemá šancu zosúladiť
režimové opatrenia s predpísanou terapiou a dosahovať tak
stanovené liečebné ciele. Edukáciu diabetického pacienta
/jeho rodičov definujeme ako výchovu k samostatnému zvlá-
daniu diabetu a k lepšej spolupráci so zdravotníkmi – vzhľa-
dom na celoživotný priebeh ochorenia má celoživotný
charakter.

Cieľom edukačných aktivít je učiť porozumieť deti/rodičov
ochoreniu, naučiť racionalizovať životosprávu a viesť dlho-
dobo zdravý životný štýl s nevyhnutnosťou rozumnej analýzy
domácich kontrolných meraní tak, aby dokázali zvládať rizi-
kové situácie pri náhlych zmenách súvisiacich s diabetom.
Všetky edukačné aktivity majú integračný charakter čo v ne-
poslednej rade prispieva k eliminácii psychosociálnych pro-
blémov a zlepšeniu metabolickej kompenzácie. 

Deti s diabetom dokážu pozitívne vplývať na vrstovníkov -
nediabetikov, ktorí sa o zdravý životný štýl zatiaľ nemajú
dôvod zaujímať, však zo skúseností z našej praxe najvýznam-
nejšie vplývajú na pacientov s výrazne nezdravou životosprá-
vou – práve na zle kompenzovaných multimorbídnych
pacientov s diabetom 2. typu.

VýZNAM NUTRIČNEj EDUKÁCIE
U PACIENTOV S CKD V PREDDIALyZAČNEj
A DIALyZAČNEj STAROSTLIVOSTI
A šPECIFIKÁ U OBéZNEHO PACIENTA
/ IMPORTANCE OF NUTRITION EDUCATION

PATIENTS WITH CKD IN PRE-DIALySIS AND
DIALySIS CARE AND SPECIFICS IN OBESE
PATIENTS
Uhrínová I., Čanigová B.
FMC- dialyzačné služby spol. s r. o., Nitra, SR / FMC dialysis
services spol. s r. o., Nitra, Slovak Republic

Je nesporné, že dodržiavanie diétneho režimu je základným
a plnohodnotným liečebným opatrením u pacientov s CKD
(chronic kidney disease). Nesprávna životospráva a nedodr-
žiavanie diétnych opatrení vedie k urýchleniu ochorenia,
predčasne privádza pacienta na dialýzu, u dialyzovaných pa-
cientov vedie k zbytočným komplikáciám. Na to, aby pacient
vedel dodržiavať diétny režim, musí byť správne, zrozumiteľne
a dostatočne edukovaný.

V preddialyzačnej fáze CKD je dôležité, aby pacient dodržiaval
nízkobielkovinovú diétu, individuálne sa posudzuje obsah
bielkovín, fosfátov, cukrov, tukov a kuchynskej soli v strave-
podľa aktuálneho metabolického stavu pacienta. Po prechode
na dialýzu dochádza k odstraňovaniu dusíkatých látok z tela
a keďže tieto pochádzajú z metabolizmu bielkovín, pokračovanie
v nízkobielkovinovej diéte by viedlo v konečnom dôsledku
k negatívnej dusíkovej bilancii a k proteínovej malnutrícii.
Dôležité je preto vykonať novú edukáciu pacienta so zdôraz-
nením zmeny systému stravovania a s nutnosťou prejsť na
normoproteínovú až hyperproteínovú stravu ( najmä u pacientov
s CAPD). Taktiež je pacienta nutné upozorniť na tekutinový
režim v súvislosti s postupným úbytkom diurézy a reedukovať
ho v režimových opatreniach na predchádzanie hyperkáliémie
a hyperfosfatémie. Dôležité je brať do úvahy aj pacientove
stravovacie zvyklosti kvôli lepšej compliance. Malnutrícia
i obezita predstavujú vážny problém. Komplikácie obezity
značne zhoršujú kvalitu života i životnú prognózu pacienta-
s problémom sa je potrebné vysporiadať ešte v predialýze.

V prednáške autorky popisujú konkrétny priebeh nutričnej- 
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NOVÁ FIXNÁ KOMBINÁCIA 

S METFORMÍNOM



1.polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Razantné zníženie TK
Efektívna kontrola hladín LDL Cholesterolu

Významnejšia redukcia KV príhod 
Lepšia compliance

3 molekuly s najlepšou EBM

n=19 257

Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg, � lmom obalené tablety
 ZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg � lmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindopril arginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg 
ator/5 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej 
choroby srdca v spojení s primárnou hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo � xnej 
kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší pacienti a pacienti 
so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu (CLcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: môže sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická 
populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný inhibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené 
pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce trojnásobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok 
(vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertro� cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému 
(Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) 
(pozri časť INTERAKCIE*). UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto 
zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hladiny normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s 
poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hodnôt kreatínkinázy (CK) > 10 x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hodnôt > 5 x 
ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo 
transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Intersticiálne ochorenie pľúc: liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého mesiaca liečby. Pacienti so srdcovým 
zlyhávaním: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým 
zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď 
sa krvný tlak zvýši po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertro� cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii. Porucha funkcie obličiek: 
monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča ak CLcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej 
hypotenzie a renálnej insu� ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov s renálnym zlyhaním. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlivenosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia 
symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. 
Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s 
kolagénovým vaskulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u 
pacientov čiernej rasy než u pacientov iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insu� ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek 
(> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna 
inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna 
inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. Galaktózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/lapónska de� ciencia laktázy: nemá sa 
užívať. INTERAKCIE*:Kontraindikované: aliskiren. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, 
spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gem� brozil/deriváty kyseliny � brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká 
(inzulíny, perorálne antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥ 3 g/deň), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), sympatomimetiká, 
tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: Reverzibilné 
biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti 
hlavy, únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Časté: nazofaringitída, alergické reakcie, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, zrakové poruchy, tinnitus, 
palpitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, 	 atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch 
členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta, asténia, únava, periférny edém, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, 
hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení liečby, anorexia, insomnia, zmeny nálad, porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, bronchospazmus, sucho v ústach, 
pankreatitída, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pem� goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť 
krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, zvýšená frekvencia močenia, obličková nedostatočnosť, impotencia/erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, celková únava, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v 
krvi, zvýšenie telesnej hmotnosti, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, zmätenosť, periférna neuropatia, cholestáza, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný 
erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia 
u pacientov s vrodenou de� cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína 
pectoris, arytmia, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozino� lná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne 
zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na 
angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do 
hladkých svalov srdca a ciev. BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) � lmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg , 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 05/2016.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
** Dahlöf et al. Lancet. 2005;366:895-906.,   Sever et al. Eur Heart J. 2006;27:2982-2988.
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blunting daily acute glucose fluctuations in patients with type 2 diabetes. http://
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Eucreas 50 mg/850 mg, Eucreas 50 mg/1000 mg
Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 50 mg vildagliptínu a 850 mg metformíniumchloridu (zodpovedá 660 mg metformínu) alebo 50 mg vildagliptínu a 1000 mg metformíniumchloridu (zodpovedá 780 mg metformínu). Indikácie: Eucreas je 

samotným inzulínom v stabilnej dávke a metformínom nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia. Dávkovanie: 

Kontraindikácie:
z pomocných látok. 

 Akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus. Upozornenia: 
u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.  Monitorovanie funkcie obličiek je 

na začiatku antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby alebo pri začatí liečby NSAID. 
 Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia 

 Nie je známe potenciálne riziko Eucreasu počas gravidity u ľudí, preto sa Eucreas 
Interakcie: Interakcie s vildagliptínom: 

 Interakcie s metformínom:
Nežiaduce účinky: Pri vildagliptíne sa zaznamenali zriedkavé prípady  Kombinácia s metformínom:
(časté).  Kombinácia so sulfonylureovým antidiabetikom: hypoglykémia, závraty, tremor, nadmerné potenie, asténia (časté).  Kombinácia s inzulínom:  Monoterapia 
vildagliptínom: závraty (časté).  Monoterapia metformínom:  Po uvedení lieku na trh (neznáma frekvencia): prípady abnormálnych testov funkcie pečene a prípady hepatitídy reverzibilné 

Veľkosť balenia: 60 alebo 180 filmom obalených tabliet Registračné čísla: 
Dátum poslednej revízie informácie: December 2015 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na doleuvedenej adrese. 

Galvus 50 mg tablety 
Prezentácia: Tablety obsahujúce 50 mg vildagliptínu. Indikácie: Galvus je indikovaný na liečbu diabetes mellitus 2. typu u dospelých:  ako monoterapia  u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou samotnou diétou alebo telesnou aktivitou a u ktorých 
metformín nie je vhodný pre kontraindikácie alebo intoleranciu.  ako duálna perorálna liečba v kombinácii s  metformínom u pacientov s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou napriek maximálnej tolerovanej dávke monoterapie metformínom; 
 sulfonylureovým antidiabetikom u pacientov s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou napriek maximálnej tolerovanej dávke sulfonylureového antidiabetika, u ktorých metformín nie je vhodný pre kontraindikácie alebo intoleranciu; 

aktivitou spolu s duálnou liečbou týmito liekmi nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia. 
dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia. Dávkovanie: 
s inzulínom (s metformínom alebo bez neho) je odporúčaná denná dávka vildagliptínu 100 mg, ktorá sa podáva ako jedna dávka 50 mg ráno a jedna dávka 50 mg večer. V duálnej kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom je odporúčaná dávka vildagliptínu 

Kontraindikácie: Upozornenia: 

 Galvus 
Interakcie: 

Nežiaduce účinky: Zaznamenali sa zriedkavé prípady  Kombinácia s metformínom:
hlavy, závraty, hypoglykémia, nauzea.  Kombinácia so sulfonylureovým antidiabetikom:  Kombinácia s tiazolidíndiónovým antidiabetikom:  Monoterapia vildagliptínom: 
závraty.  Kombinácia s metformínom a sulfonylureovým antidiabetikom: hypoglykémia, závraty, tremor, nadmerné potenie, asténia.   Kombinácia s inzulínom:  Po uvedení lieku na trh 
(neznáma frekvencia):
vlastností lieku. Veľkosti balenia: 60 alebo 180 tabliet Registračné čísla: Dátum poslednej revízie informácie: December 2015 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním 
lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na doleuvedenej adrese:

účinne znižuje 
HbA1c, FPG aj PPG2

signifikantne redukuje 
glykemickú variabilitu3

Pre široké spektrum 
pacientov s diabetes mellitus 2. 

           



KEĎ IDE O ZNIŽOVANIE  LDL CHOLESTEROLU
U PACIENTOV S HYPERCHOLESTEROLÉMIOU

MYSLITE  NAD  RÁMEC
MONOTERAPIE  STATÍNOM


